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Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti  

Tento vzor dohody o grante obsahuje všetky ustanovenia, ktoré je možné použiť v tomto 

druhu dohody o grante, a slúži len na informačné účely. Právne záväzná bude dohoda o 

grante podpísaná zmluvnými stranami. 

 

 

 

Pokyny na použitie vzoru dohody o grante 

 Zvýraznenie textu sivou farbou znamená, že text, ktorý sa nachádza v iných vzoroch 

dohôd o grante EÚ, sa v tejto dohode o grante nepoužije. 

 Pokiaľ ide o varianty uvedené [kurzívou v hranatých zátvorkách], musí sa zvoliť 

príslušný variant. Variant, ktorý nebude zvolený, sa vymaže. 

 Do polí zvýraznených [sivou farbou v hranatých zátvorkách]: zadajte – vyplňte príslušné 

údaje/informácie  

 

 

Poznámka týkajúca sa používaných pojmov  

 

Pojmy používané v tejto dohode: Ekvivalentné pojmy v legislatívnych aktoch: 

Opatrenie  Program 

Dohoda (o grante) Zmluva 

Príjemca Navrhujúca organizácia 

Grant Finančný príspevok Únie 

Oznámenie o dlhu Príkaz na vymáhanie 

Priebežná správa Pravidelná správa 

Zábezpeka na predbežné financovanie Zábezpeka  

(Platba) predbežného financovania Zálohová (platba) 

Subdodávateľ  Subdodávateľ vrátane vykonávacieho orgánu 
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DOHODA O GRANTE  

 

REFERENČNÉ ČÍSLO [uveďte číslo] – [uveďte skratku] 

 

Táto dohoda (ďalej len „dohoda“) sa uzatvára medzi týmito zmluvnými stranami:  

 

na jednej strane 

 

[úplný úradný názov príslušného orgánu (skrátený názov), adresa], ktorý/-á koná v mene 

a na účet [názov členského štátu] (ďalej len „členský štát“), zastúpený/-á na účely podpisu 

tejto dohody [meno, titul]  

 

a  

 

na druhej strane 

 

„príjemca“: 

 

[úplný úradný názov (skrátený názov)], [právna forma], [identifikačné číslo] so sídlom v 

[úplná úradná adresa], [VARIANT pre príjemcov s DPH: identifikačné číslo pre DPH 

[uveďte číslo],] ktorého na účely podpísania tejto dohody zastupuje [funkcia, meno a 

priezvisko] 

 

S ohľadom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 z 22. októbra 

2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov 

uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 

3/2008
1
, 

s ohľadom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1829 z 23. apríla 2015, ktorým sa 

dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 o informačných a 

propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na 

vnútornom trhu a v tretích krajinách
2
,  

 

s ohľadom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1831 zo 7. októbra 2015, ktorým 

sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

1144/2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych 

výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách
3
 

 

uvedené zmluvné strany súhlasili s uzavretím dohody za podmienok, ktoré sú uvedené ďalej.  

 

Podpísaním tejto dohody príjemca prijíma finančný príspevok Únie (ďalej len „grant“) a 

súhlasí s tým, že ho bude vykonávať v rámci svojej zodpovednosti v súlade s dohodou a so 

všetkými povinnosťami a podmienkami, ktoré sa v nej uvádzajú.  

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 56. 
2 Ú. v. EÚ L 266, 13.10.2015, s. 3. 
3 Ú. v. EÚ L 266, 13.10.2015, s. 14. 
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Dohoda sa skladá z týchto častí: 

 

Podmienky 

 

Príloha 1  Opis opatrenia – časť B žiadosti 

 

Príloha 2  Predbežný rozpočet opatrenia  

 

Príloha 3  Neuplatňuje sa 

 

Príloha 4 Vzor finančných výkazov 

 

Príloha 5 Vzor osvedčenia o finančných výkazoch (CFS) 

 

Príloha 6 Vzor pravidelných technických správ 

 

Príloha 7 Vzor záverečnej technickej správy 

 

[VARIANT uvedený v článku 14:  

Príloha 8 Podmienky týkajúce sa monitorovania]  
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KAPITOLA 1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

ČLÁNOK 1 – PREDMET DOHODY  

 

V tejto dohode sa stanovujú práva a povinnosti a podmienky vzťahujúce sa na grant udelený 

príjemcovi na vykonanie opatrenia uvedeného v kapitole 2. 

 

 

KAPITOLA 2  OPATRENIE 

 

ČLÁNOK 2 – VYKONÁVANÉ OPATRENIE  

 

Grant sa udeľuje na opatrenie s názvom [uveďte názov opatrenia] – [uveďte skratku] 

(ďalej len „opatrenie“) opísané v prílohe 1. 

 

 

ČLÁNOK 3 – DĹŽKA TRVANIA A DÁTUM ZAČATIA VYKONÁVANIA 

OPATRENIA 

 

Dĺžka trvania opatrenia bude [uveďte počet] mesiacov od [základný VARIANT 1: prvého 

dňa mesiaca nasledujúceho po dátume nadobudnutia platnosti dohody (pozri článok 42)] 

[VARIANT 2, ak je to vzhľadom na opatrenie potrebné: [uveďte dátum]
4
] (ďalej len 

„dátum začatia vykonávania opatrenia“).  

 

ČLÁNOK 4 – PREDBEŽNÝ ROZPOČET A PRESUNY V RÁMCI ROZPOČTU  

 

4.1. Predbežný rozpočet 

 

„Predbežný rozpočet“ na opatrenie je uvedený v prílohe 2. 

 

Zahŕňa odhadované oprávnené náklady a druhy nákladov rozčlenené podľa rozpočtových 

kategórií (pozri články 5 a 6). 

 

4.2. Presuny v rámci rozpočtu  

 

Predbežné členenie rozpočtových prostriedkov uvedené v prílohe 2 možno upraviť bez 

zmeny dohody (pozri článok 39) presunom súm medzi rozpočtovými kategóriami, ak sa 

opatrenie vykonáva tak, ako je opísané v prílohe 1.  

 

Príjemca však nesmie dopĺňať náklady týkajúce sa subdodávok, ktoré nie sú uvedené v 

prílohe 1, pokiaľ takéto dodatočné subdodávky nie sú schválené zmenou alebo v súlade s 

článkom 10.  

                                                 
4 Dátum začatia vykonávania opatrenia bude prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po dni nadobudnutia platnosti 

dohody. Dátum začatia vykonávania opatrenia nesmie byť neskôr ako 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

platnosti dohody, ak sa to predpokladá v opise opatrenia v prílohe 1 a je to odôvodnené, napríklad na účely 

zohľadnenia sezónnosti výrobku, na ktorý sa program vzťahuje, alebo účasti na konkrétnom podujatí alebo 

veľtrhu (článok 10 ods. 4 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1831). 
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KAPITOLA 3  GRANT 

 

ČLÁNOK 5 – VÝŠKA GRANTU, FORMA GRANTU, SADZBA ÚHRAD A DRUHY 

NÁKLADOV 

 

5.1. Maximálna výška grantu  

 

„Maximálna výška grantu“ je [uveďte sumu (uveďte sumu slovom)] EUR. 

 

5.2. Forma grantu, sadzby úhrad a druhy nákladov 

 

Z grantu sa uhrádza  

[VARIANT pre jednoduché programy na vnútornom trhu: 70 % oprávnených nákladov na 

opatrenie] 

[VARIANT pre jednoduché programy v tretích krajinách: 80 % oprávnených nákladov na 

opatrenie] 

[VARIANT pre jednoduché programy v prípade vážneho narušenia trhu a straty dôvery 

spotrebiteľov či iných špecifických problémov: 85 % oprávnených nákladov na opatrenie]  

[VARIANT pre jednoduché programy v rámci vnútorného trhu, ak má príjemca sídlo v 

členských štátoch, ktoré dostávajú finančnú pomoc: 75 % oprávnených nákladov na 

opatrenie] 

[VARIANT pre jednoduché programy v tretích krajinách, ak má príjemca sídlo v členských 

štátoch, ktoré dostávajú finančnú pomoc: 85 % oprávnených nákladov na opatrenie] 

[VARIANT pre jednoduché programy v prípade vážneho narušenia trhu a straty dôvery 

spotrebiteľov či iných špecifických problémov, ak má príjemca sídlo v členských štátoch, 

ktoré dostávajú finančnú pomoc: 90 % oprávnených nákladov na opatrenie]  

(pozri článok 6) (ďalej len „úhrada oprávnených nákladov“) (pozri prílohu 2). 

 

Odhadované oprávnené náklady na opatrenie sú [uveďte sumu (uveďte sumu slovom)] EUR. 

 

Oprávnené náklady (pozri článok 6) sa musia vykazovať podľa týchto druhov (ďalej len 

„druhy nákladov“): 

 

a) v prípade priamych osobných nákladov ako skutočne vynaložené náklady (ďalej len 

„skutočné náklady“); 

 

b)  v prípade priamych nákladov na subdodávky: ako skutočne vynaložené náklady 

(skutočné náklady);  

 

c)  v prípade iných priamych nákladov: ako skutočne vynaložené náklady (skutočné 

náklady); 
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d)  v prípade nepriamych nákladov na základe paušálnej sadzby uplatňovanej podľa 

článku 6.2, bod D (ďalej len „paušálne náklady“). 

 

Zvyšné náklady na opatrenie musí znášať príjemca. Finančné príspevky vyplatené tretími 

stranami, najmä tie, ktoré sa majú použiť na úhradu nákladov, ktoré sú oprávnené v rámci 

opatrenia, nie sú povolené (okrem tých, ktoré boli poskytnuté členmi organizácie príjemcu). 

 

 

5.3. Konečná výška grantu – výpočet 

 

„Konečná výška grantu“ závisí od skutočného rozsahu, v akom sa opatrenie vykonáva, v 

súlade s podmienkami dohody.  

 

Túto sumu vypočíta členský štát po platbe zostatku (záverečnej platbe) na základe týchto 

krokov:  

 

Krok 1 – uplatnenie sadzby úhrad na oprávnené náklady 

 

Krok 2 – obmedzenie na maximálnu výšku grantu 

 

Krok 3 – zníženie z dôvodu zásady neziskovosti 

 

Krok 4 – zníženie z dôvodu závažných chýb, nezrovnalostí, podvodu alebo vážneho 

porušenia povinností 

 

5.3.1. Krok 1 – uplatnenie sadzby úhrad na oprávnené náklady 

 

Sadzba úhrad (pozri článok 5.2) sa uplatňuje na oprávnené náklady (skutočné náklady a 

paušálne náklady; pozri článok 6), ktoré vykázal príjemca (pozri článok 15) a ktoré schválil 

členský štát (pozri článok 16). 

 

5.3.2. Krok 2 – obmedzenie na maximálnu výšku grantu 

 

Ak je suma získaná podľa kroku 1 vyššia ako maximálna výška grantu stanovená v článku 

5.1, obmedzí sa na maximálnu výšku grantu. 

 

5.3.3. Krok 3 – zníženie z dôvodu zásady neziskovosti 

 

Grant nesmie vytvoriť zisk.  

 

„Zisk“ je kladný rozdiel medzi sumou získanou ako výsledok krokov 1 a 2 plus celkové 

príjmy v rámci opatrenia a celkovými oprávnenými nákladmi na opatrenie.  

 

„Celkové oprávnené náklady na opatrenie“ sú konsolidované celkové oprávnené náklady 

schválené členským štátom. 

 

„Celkové príjmy v rámci opatrenia“ sú konsolidované celkové príjmy vytvorené počas 

trvania opatrenia (pozri článok 3).  
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Za príjmy sa považujú: 

 

a) príjmy vytvorené prostredníctvom opatrenia; 

 

b) finančné príspevky poskytnuté príjemcovi jeho členmi, určené konkrétne na náklady, 

ktoré sú oprávnené v rámci opatrenia. 

 

Za príjmy sa však nepovažujú: 

  

a) finančné príspevky od členov alebo od iných tretích strán, ak sa môžu použiť na 

pokrytie iných ako oprávnených nákladov (pozri článok 6); 

 

b) finančné príspevky od členov alebo od iných tretích strán bez povinnosti vrátiť 

akúkoľvek nevyužitú sumu na konci lehoty stanovenej v článku 3. 

 

Ak sa dosiahne zisk, odpočíta sa v pomere ku konečnej sadzbe úhrad oprávnených 

skutočných nákladov schválených členským štátom (v porovnaní so sumou vypočítanou 

podľa krokov 1 a 2). 

 

 

5.3.4. Krok 4 – zníženie z dôvodu závažných chýb, nezrovnalostí, podvodu alebo 

vážneho porušenia povinností – znížená výška grantu – výpočet 

 

Ak sa grant zníži (pozri článok 27), členský štát vypočíta zníženú výšku grantu odpočítaním 

sumy, o ktorú sa grant znižuje (vypočíta sa úmerne k závažnosti chýb, nezrovnalostí alebo 

podvodu či porušenia povinností v súlade s článkom 27.2), od maximálnej výšky grantu 

stanovenej v článku 5.1. 

 

Konečná výška grantu bude nižšia suma z týchto dvoch súm:  

 

 suma získaná podľa krokov 1 až 3 alebo  

 

 znížená výška grantu podľa kroku 4.  

 

5.4.  Revidovaná konečná výška grantu – výpočet 

 

Ak po platbe zostatku (najmä po kontrolách, auditoch alebo vyšetrovaniach; pozri článok 17) 

členský štát zamietne náklady (pozri článok 26) alebo zníži výšku grantu (pozri článok 27), 

vypočíta „revidovanú konečnú výšku grantu“ na opatrenie.  

  

Túto sumu členský štát vypočíta na základe zistení takto:  

 

 v prípade zamietnutia nákladov: uplatnením sadzby úhrad na revidované oprávnené 

náklady, ktoré schválil členský štát na opatrenie, 
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 v prípade zníženia grantu: odpočítaním sumy, o ktorú sa grant znižuje (vypočíta sa 

úmerne k závažnosti chýb, nezrovnalostí alebo podvodu či porušenia povinností v 

súlade s článkom 27.2), od maximálnej výšky grantu stanovenej v článku 5.1.  

 

V prípade zamietnutia nákladov a zníženia výšky grantu bude revidovaná konečná výška 

grantu na opatrenie nižšia suma z uvedených dvoch súm.  

 

ČLÁNOK 6 – OPRÁVNENÉ A NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY  

 

6.1. Všeobecné podmienky pre oprávnenosť nákladov  

 

„Oprávnené náklady“ sú náklady, ktoré spĺňajú tieto kritériá:  

 

a) v prípade skutočných nákladov: 

 

i) musia byť skutočne vynaložené príjemcom;  

 

ii) musia byť vynaložené v období stanovenom v článku 3 s výnimkou nákladov, 

ktoré sa týkajú predkladania [VARIANT v prípade opatrení s viacerými 

obdobiami vykazovania a priebežnými platbami: pravidelnej správy za 

posledné obdobie vykazovania a] záverečnej správy (pozri článok 15) a štúdie 

na vyhodnotenie výsledkov vykonaných opatrení (pozri článok 14);  

 

iii) musia byť uvedené v predbežnom rozpočte stanovenom v prílohe 2; 

 

iv) musia byť vynaložené v súvislosti s opatrením opísaným v prílohe 1 a musia 

byť potrebné na jeho vykonávanie; 

 

v) musia byť identifikovateľné a overiteľné a najmä zaznamenané v účtovníctve 

príjemcu v súlade s účtovnými štandardmi platnými v krajine, v ktorej má 

príjemca sídlo, a v súlade s bežnými postupmi účtovania nákladov príjemcu; 

 

vi) musia byť v súlade s platnými vnútroštátnymi daňovými a pracovnoprávnymi 

predpismi a právnymi predpismi týkajúcimi sa sociálneho zabezpečenia a 

 

vii) musia byť primerané, odôvodnené a musia spĺňať zásady riadneho finančného 

hospodárenia, najmä pokiaľ ide o hospodárnosť a efektívnosť; 

 

b) v prípade paušálnych nákladov:  

 

i) musia sa vypočítať pomocou paušálnej sadzby stanovenej v prílohe 2 a 

 

ii) náklady (skutočné náklady), na ktoré sa uplatňuje paušálna sadzba, musia 

spĺňať podmienky oprávnenosti stanovené v tomto článku. 

 

6.2. Osobitné podmienky pre oprávnenosť nákladov  
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Náklady sú oprávnené, ak sú v súlade so všeobecnými podmienkami (pozri vyššie) a 

osobitnými podmienkami, ktoré sú uvedené ďalej pre každú z týchto rozpočtových kategórií: 

 

A. priame osobné náklady;  

B. priame náklady na subdodávky;  

C. ostatné priame náklady; 

D. nepriame náklady. 

 

„Priame náklady“ sú náklady, ktoré priamo súvisia s vykonávaním opatrenia, a preto ich 

možno pripísať priamo opatreniu. Nesmú obsahovať žiadne nepriame náklady (pozri bod D 

ďalej). 

 

„Nepriame náklady“ sú náklady, ktoré priamo nesúvisia s vykonávaním opatrenia, a preto sa 

nemôžu priamo pripísať opatreniu. 

 

A. Priame osobné náklady  

 

Druhy oprávnených osobných nákladov  

 

A.1. Osobné náklady sú oprávnené, ak sa vzťahujú na zamestnancov pracujúcich pre 

príjemcu na základe pracovnej zmluvy (alebo rovnocenného aktu) a zapojených do 

vykonávania opatrenia (ďalej len „náklady na zamestnancov (alebo ekvivalent)“). Musia 

byť obmedzené na mzdy, príspevky na sociálne zabezpečenie, dane a ostatné náklady, ktoré 

sú súčasťou odmeňovania, ak vyplývajú z vnútroštátnych právnych predpisov alebo 

pracovnej zmluvy (alebo rovnocenného aktu).  

 

Príjemca môže zahrnúť aj dodatočné odmeny pre zamestnancov, ktorí pracujú na 

vykonávaní opatrenia (vrátane platieb na základe doplnkových zmlúv bez ohľadu na ich 

charakter), ak:  

 

a) sú súčasťou obvyklých postupov odmeňovania príjemcu a vyplácajú sa dôsledne vždy 

vtedy, keď sa vyžaduje rovnaký druh práce alebo odborných znalostí; 

 

b) kritériá používané na výpočet doplnkových platieb sú objektívne a príjemca ich 

uplatňuje všeobecne bez ohľadu na využitý zdroj financovania.  

 

A.2. Náklady na fyzické osoby pracujúce na základe iného priameho zmluvného vzťahu 

s príjemcom, než je pracovná zmluva, alebo vyslané treťou stranou za odplatu, sú 

oprávnenými osobnými nákladmi, ak:  

 

a) príslušná osoba pracuje podľa pokynov príjemcu a, ak nie je s príjemcom dohodnuté 

inak, v priestoroch príjemcu; 

 

b) výsledok vykonanej práce patrí príjemcovi a 

 

c) náklady nie sú podstatne odlišné od nákladov na zamestnancov, ktorí vykonávajú 

podobné úlohy na základe pracovnej zmluvy s príjemcom.  
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Výpočet 

 

Osobné náklady musí príjemca vypočítať takto: 

 

 v prípade osôb pracujúcich výhradne na opatrení:  

 

{mesačná sadzba na osobu 

 

krát  

 

počet mesiacov skutočne odpracovaných na opatrení}. 

 

Mesiace vykázané za tieto osoby nesmú byť vykázané v rámci iného grantu EÚ. 

 

„Mesačná sadzba“ sa vypočíta takto: 

 
{ročné osobné náklady na osobu  

 

delené  

 

12} 
 

s použitím osobných nákladov na každé celé účtovné obdobie v rámci príslušného obdobia 

vykazovania. Ak účtovné obdobie na konci obdobia vykazovania nie je uzatvorené, príjemca 

musí použiť mesačnú sadzbu posledného dostupného uzatvoreného účtovného obdobia. 

 

 v prípade všetkých ostatných osôb:  

 

{denná sadzba na osobu 

 

krát  

 

počet dní skutočne odpracovaných na opatrení (zaokrúhlené nahor alebo nadol k bližšej polovici 

dňa)}. 

 

Počet skutočne odpracovaných dní vykázaný na osobu musí byť identifikovateľný a 

overiteľný (pozri článok 13).  

 

Celkový počet dní vykázaných v rámci grantov EÚ na osobu a rok nemôže byť vyšší ako 

počet produktívnych dní za rok, ktorý sa používa na výpočet dennej sadzby. Maximálny 

počet dní, ktorý možno v rámci grantu vykázať, je teda: 

 
{počet produktívnych dní za rok (pozri ďalej) 

 

mínus 

 

celkový počet dní, ktoré príjemca vykázal na danú osobou v danom roku v 

rámci iných grantov EÚ}. 

 

„Denná sadzba“ sa vypočíta takto: 

 
{ročné osobné náklady na osobu  
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delené  

 

počtom individuálnych produktívnych dní za rok} 
 

s použitím osobných nákladov a počtu produktívnych dní za rok na každé celé účtovné 

obdobie v rámci príslušného obdobia vykazovania. Ak účtovné obdobie na konci obdobia 

vykazovania nie je uzatvorené, príjemca musí použiť dennú sadzbu posledného dostupného 

uzatvoreného účtovného obdobia.  

 

„Počet individuálnych produktívnych dní za rok“ je celkový skutočný počet dní, ktoré osoba 

v danom roku odpracovala. Nesmie zahŕňať dovolenku a neprítomnosť z iných dôvodov 

(napríklad práceneschopnosť, materská dovolenka, mimoriadne voľno atď.). Môže však 

zahŕňať nadčasy a čas strávený na stretnutiach, školeniach a ďalších podobných aktivitách.  

 

B. Priame náklady na subdodávky [vrátane súvisiacich ciel, daní a poplatkov, ako je 

neodpočítateľná daň z pridanej hodnoty (DPH), ktoré platí príjemca, ktorý nie je verejným 

subjektom konajúcim ako orgán verejnej moci] sú oprávnené, ak sú splnené podmienky 

uvedené v článku 10.1.1. 

 

C. Iné priame náklady  

 

C.1. Cestovné náklady a súvisiace náhrady [vrátane súvisiacich ciel, daní a poplatkov, ako 

je neodpočítateľná daň z pridanej hodnoty (DPH), ktoré platí príjemca, ktorý nie je verejným 

subjektom konajúcim ako orgán verejnej moci] sú oprávnené, ak sú v súlade s bežnými 

postupmi príjemcu týkajúcimi sa pracovných ciest. 

 

C.2. Náklady na odpisy vybavenia, infraštruktúry alebo iných aktív (nových alebo 

použitých) zaznamenané v účtovníctve príjemcu sú oprávnené, ak boli obstarané v súlade s 

článkom 9.1.1 a odpísané v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi a bežnými 

účtovnými postupmi príjemcu. 

 

Náklady na prenájom alebo lízing vybavenia, infraštruktúry alebo iných aktív [vrátane 

súvisiacich ciel, daní a poplatkov, ako je neodpočítateľná daň z pridanej hodnoty (DPH), 

ktoré platí príjemca, ktorý nie je verejným subjektom konajúcim ako orgán verejnej moci] sú 

tiež oprávnené, ak nepresahujú náklady na odpisy podobného vybavenia, infraštruktúry alebo 

aktív a neobsahujú žiadne poplatky za financovanie.  

 

Jediná časť nákladov, ktorá sa bude zohľadňovať, je tá časť, ktorá zodpovedá trvaniu 

opatrenia a miere skutočného používania na účely opatrenia. 

 

C.3. Náklady na iné tovary a služby [vrátane súvisiacich ciel, daní a poplatkov, ako je 

neodpočítateľná daň z pridanej hodnoty (DPH), ktoré platí príjemca, ktorý nie je verejným 

subjektom konajúcim ako orgán verejnej moci] sú oprávnené, ak sú obstarané konkrétne pre 

opatrenie a v súlade s článkom 9.1.1. 

 

Takéto tovary a služby zahŕňajú napríklad spotrebné a prevádzkové materiály, šírenie 

výsledkov, ochranu výsledkov, osvedčenia o finančných výkazoch (ak ich vyžaduje dohoda), 

preklady a publikácie. 
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D. Nepriame náklady  

 

Nepriame náklady sú oprávnené, ak sú vykázané na základe paušálnej sadzby vo výške 4 % 

oprávnených osobných nákladov (pozri článok 5.2, bod A).  

 

Príjemca grantu na prevádzku
5
 financovaného z rozpočtu EÚ nemôže vykazovať nepriame 

náklady za obdobie, na ktoré sa vzťahuje grant na prevádzku. 

 

6.3. Podmienky pre oprávnenosť nákladov pridružených subjektov  

 

Neuplatňuje sa 

 

6.4. Neoprávnené náklady 

 

„Neoprávnené náklady“ sú: 

 

a) náklady, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené vyššie (článok 6.1 až 6.3), najmä: 

 

i) náklady spojené s kapitálovým výnosom; 

 

ii) dlh a poplatky za dlhovú službu; 

 

iii) rezervy na budúce straty alebo záväzky; 

 

iv) dlžné úroky;  

 

v) pochybné pohľadávky;  

 

vi) kurzové straty; 

 

vii) bankové poplatky účtované bankou príjemcu v prípade prevodov od členského 

štátu;  

 

viii) nadmerné alebo neuvážené výdavky; 

 

ix) odpočítateľná DPH; 

 

x) náklady, ktoré vznikli počas pozastavenia vykonávania opatrenia (pozri článok 

33);  

 

                                                 
5  Pokiaľ ide o vymedzenie, pozri článok 121 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 

Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 

rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (ďalej len „nariadenie o 

rozpočtových pravidlách č. 966/2012“) (Ú. v. EÚ L 218, 26.10.2012, s. 1): „grant na prevádzku“ je 

priamy finančný príspevok z rozpočtu poskytnutý ako donácia, ktorým sa financuje fungovanie subjektu, 

ktorý sleduje cieľ všeobecného záujmu EÚ alebo ktorého cieľ je súčasťou politiky EÚ a podporuje ju. 
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xi) vecné príspevky poskytnuté tretími stranami; 

 

b) náklady vykázané v rámci iného grantu EÚ financovaného z rozpočtu EÚ, najmä 

nepriame náklady, ak už príjemca v rovnakom období dostáva grant na prevádzku 

financovaný z rozpočtu EÚ; 

 

c) náklady na zamestnancov vnútroštátnej (alebo miestnej) správy na činnosti, ktoré sú 

súčasťou bežných činností správy (t. j. tie, ktoré sa nevykonávajú iba kvôli grantu); 

 

d) náklady (najmä cestovné náklady a diéty) na zamestnancov alebo zástupcov inštitúcií, 

orgánov alebo agentúr EÚ; 

 

[e) VARIANT v prípade kategórií nákladov explicitne vylúčených v pracovnom 

programe a výzve na predkladanie návrhov
6
: [uveďte názov vylúčenej kategórie 

nákladov]]. 

 

6.5. Dôsledky vykazovania neoprávnených nákladov 

 

Vykazované náklady, ktoré nie sú oprávnené, budú zamietnuté (pozri článok 26).  

 

To môže viesť aj k niektorému z ďalších opatrení uvedených v kapitole 6.  

 

 

KAPITOLA 4 PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

ODDIEL 1 PRÁVA A POVINNOSTI SÚVISIACE S VYKONÁVANÍM OPATRENIA 
 

ČLÁNOK 7 – VŠEOBECNÁ POVINNOSŤ RIADNE VYKONÁVAŤ OPATRENIE  

 

7.1. Všeobecná povinnosť riadne vykonávať opatrenie 

 

Príjemca musí vykonávať opatrenie tak, ako je opísané v prílohe 1, a v súlade s 

ustanoveniami tejto dohody a všetkými právnymi záväzkami podľa platných právnych 

predpisov EÚ a medzinárodných a vnútroštátnych právnych predpisov.  

 

7.2. Dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností  

 

Ak príjemca poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa tohto článku, výška grantu sa 

môže znížiť (pozri článok 27).  

 

Takéto porušenia môžu viesť aj k niektorému z ďalších opatrení uvedených v kapitole 6.  

 

ČLÁNOK 8 – ZDROJE NA VYKONÁVANIE OPATRENIA – TRETIE STRANY 

ZAPOJENÉ DO VYKONÁVANIA OPATRENIA 

 

Príjemca musí mať primerané zdroje na vykonávanie opatrenia.  

                                                 
6  Ak nie sú žiadne výzvy na predkladanie návrhov, vykladá sa ako „požiadanie o predloženie návrhu“. 
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Ak je to potrebné na vykonávanie opatrenia, príjemca môže:  

 

 nakupovať tovary, práce a služby (pozri článok 9),  

 

 využívať subdodávateľov, aby vykonávali úlohy týkajúce sa opatrenia opísané v 

prílohe 1 (pozri článok 10). 

 

V týchto prípadoch výhradná zodpovednosť voči členskému štátu za vykonávanie opatrenia 

zostáva na príjemcovi. 

 

ČLÁNOK 8A – VYKONÁVANIE ÚLOH TÝKAJÚCICH SA OPATRENIA 

PRÍJEMCAMI, KTORÍ NEDOSTÁVAJÚ FINANČNÉ 

PROSTRIEDKY EÚ 

 

Neuplatňuje sa 

 

ČLÁNOK 9 – NÁKUP TOVAROV, PRÁC ALEBO SLUŽIEB 

 

9.1. Pravidlá pre nákup tovarov, prác alebo služieb 

 

9.1.1. Ak je to potrebné na vykonávanie opatrenia, príjemca môže obstarávať tovary, práce 

alebo služby.  

 

Príjemca musí obstarávať tak, aby zabezpečil najlepšiu hodnotu za vynaložené peniaze alebo, 

ak je to vhodné, najnižšiu cenu. Pritom musí zabrániť akémukoľvek konfliktu záujmov (pozri 

článok 20).  

 

Príjemca musí zabezpečiť, aby členský štát, Komisia, Európsky dvor audítorov (EDA) a 

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) mohli vykonávať svoje právomoci podľa 

článkov 17 a 18 aj voči jeho dodávateľom. 

 

9.1.2. Ak je príjemcom „verejnoprávna inštitúcia“ v zmysle smernice 2004/18/ES
7
 (alebo 

2014/24/EÚ8) musí dodržiavať príslušné vnútroštátne právne predpisy o verejnom 

obstarávaní. 

 

9.2. Dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností 

 

Ak príjemca poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa článku 9.1.1, náklady súvisiace 

s príslušnou zákazkou budú neoprávnené (pozri článok 6) a budú zamietnuté (pozri článok 

26). 

 

                                                 
7  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania 

verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. 

EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114). 
8  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o 

zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1444134960443&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1444134960443&rid=1
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Ak príjemca poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa článku 9.1.2, výška grantu sa 

môže znížiť (pozri článok 27). 

 

Takéto porušenia môžu viesť aj k niektorému z ďalších opatrení uvedených v kapitole 6.  

 

ČLÁNOK 10 – VYKONÁVANIE ÚLOH TÝKAJÚCICH SA OPATRENIA 

SUBDODÁVATEĽMI 

 

10.1. Pravidlá zadávania úloh týkajúcich sa opatrenia subdodávateľom 

 

10.1.1. Ak je to potrebné na vykonávanie opatrenia, príjemca môže zadávať subdodávky 

vzťahujúce sa na vykonávanie určitých úloh týkajúcich sa opatrenia opísaných v prílohe 1. 

 

Príjemca musí pri zadávaní subdodávok zabezpečiť najlepšiu hodnotu za vynaložené peniaze 

alebo, ak je to vhodné, najnižšiu cenu. Pritom musí zabrániť akémukoľvek konfliktu záujmov 

(pozri článok 20).  

 

Subdodávky sa môžu zadávať aj subjektom, ktoré majú štrukturálnu väzbu s príjemcom
9

, ale 

len ak cena neprevyšuje skutočne vynaložené náklady, ktoré vznikli subjektu (t. j. bez 

ziskového rozpätia). 

 

Úlohy, ktoré je potrebné realizovať, a odhadované náklady na každú subdodávku musia byť 

uvedené v prílohe 1 a celkové odhadované náklady na subdodávky musia byť uvedené v 

prílohe 2. Subdodávky pre subjekty, ktoré majú štrukturálne prepojenie s príjemcom, musia 

byť podrobne uvedené v prílohe 1. 

 

Členský štát však môže schváliť subdodávky, ktoré nie sú uvedené v prílohách 1 a 2, bez 

zmeny dohody (pozri článok 39), ak: 

 

 sú konkrétne odôvodnené v [pravidelnej] technickej správe a  

 

 nemajú za následok zmeny dohody, ktoré by spochybnili rozhodnutie o udelení grantu 

alebo porušili zásadu rovnakého zaobchádzania so žiadateľmi. 

 

Príjemca musí zabezpečiť, aby členský štát, Komisia, Európsky dvor audítorov (EDA) a 

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) mohli vykonávať svoje právomoci podľa 

článkov 17 a 18 aj voči jeho subdodávateľom. 

 

Príjemca musí navyše zabezpečiť, aby subdodávatelia viedli záznamy o svojich nákladoch. 

 

10.1.2. Príjemca musí zabezpečiť, aby sa jeho povinnosti podľa článkov 20, 21, 22 a 30 

vzťahovali aj na subdodávateľov. 

 

                                                 
9  „Subjekty, ktoré majú štrukturálnu väzbu s príjemcom“ sú subjekty, ktoré majú prepojenie s príjemcom, 

najmä právne alebo kapitálové prepojenie, ktoré nie je obmedzené na opatrenie ani nie je založené za 

jediným účelom jeho vykonávania.  
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Ak je príjemcom „verejnoprávna inštitúcia“ v zmysle smernice 2004/18/ES (alebo 

2014/24/EÚ) musí dodržiavať príslušné vnútroštátne právne predpisy o verejnom 

obstarávaní. 

 

10.2. Dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností 

 

Ak príjemca poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa článku 10.1.1, náklady súvisiace 

s príslušnou subdodávkou budú neoprávnené (pozri článok 6) a budú zamietnuté (pozri 

článok 26). 

 

Ak príjemca poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa článku 10.1.2, výška grantu sa 

môže znížiť (pozri článok 27).  

 

Takéto porušenia môžu viesť aj k niektorému z ďalších opatrení uvedených v kapitole 6.  

 

ČLÁNOK 11 – VYKONÁVANIE ÚLOH TÝKAJÚCICH SA OPATRENIA 

PRIDRUŽENÝMI SUBJEKTMI  

 

Neuplatňuje sa 

 

ČLÁNOK 11A – FINANČNÁ PODPORA TRETÍM STRANÁM  

 

Neuplatňuje sa 

 

 

ODDIEL 2  PRÁVA A POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA SPRÁVY GRANTU  

 

ČLÁNOK 12 – VŠEOBECNÁ POVINNOSŤ INFORMOVAŤ 

 

12.1. Všeobecná povinnosť poskytovať informácie na požiadanie  

 

Príjemca musí počas vykonávania opatrenia alebo neskôr poskytnúť akékoľvek informácie 

vyžiadané so zámerom overiť oprávnenosť nákladov, správne vykonávanie opatrenia a 

dodržiavanie akýchkoľvek ďalších povinností podľa dohody.  

 

12.2. Povinnosť zabezpečiť aktuálnosť informácií a informovať o udalostiach a 

okolnostiach, ktoré môžu ovplyvniť dohodu 

 

Príjemca musí zabezpečiť aktuálnosť informácií, ktoré sú uložené v registri príjemcov na 

portáli pre účastníkov, predovšetkým svojho názvu, adresy, zákonných zástupcov, právnej 

formy a typu organizácie. 

 

Príjemca musí neodkladne informovať členský štát o ktorejkoľvek z týchto skutočností:  

 

a) udalosti, ktoré by mohli podstatne ovplyvniť vykonávanie opatrenia alebo spôsobiť 

jeho omeškanie alebo mať dosah na finančné záujmy EÚ, najmä: 

 

i) zmeny v jeho právnej, finančnej, technickej, organizačnej situácii alebo vo 
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vlastníckych vzťahoch; 

 

b) okolnosti, ktoré majú vplyv na: 

 

i) rozhodnutie o udelení grantu alebo 

 

ii) dodržiavanie požiadaviek podľa dohody. 

 

12.3. Dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností  

 

Ak príjemca poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa tohto článku, výška grantu sa 

môže znížiť (pozri článok 27).  

 

Takéto porušenia môžu viesť aj k niektorému z ďalších opatrení uvedených v kapitole 6. 

 

ČLÁNOK 13 – UCHOVÁVANIE ZÁZNAMOV – PODKLADOVÉ DOKUMENTY 

 

13.1. Povinnosť uchovávať záznamy a iné podkladové dokumenty 

 

Príjemca a subdodávatelia musia počas obdobia troch rokov po platbe zostatku uchovávať 

záznamy a iné podkladové dokumenty na účely preukázania správneho vykonávania 

opatrenia a oprávnenosti vykázaných nákladov.  

 

Musia ich sprístupniť na požiadanie (pozri článok 12) alebo v rámci kontrol, auditov alebo 

vyšetrovaní (pozri článok 17).  

 

Ak prebiehajú kontroly, audity, vyšetrovania, súdne spory alebo iné spôsoby uplatňovania 

nárokov na základe dohody (pozri článok 17), príjemca a subdodávatelia musia uchovávať 

záznamy a iné podkladové dokumenty až do ukončenia týchto konaní. 

 

Príjemca a subdodávatelia musia uchovávať originálne dokumenty. Digitálne a digitalizované 

dokumenty sa považujú za originály, ak sú povolené na základe príslušných vnútroštátnych 

právnych predpisov. Členský štát môže akceptovať iné ako originálne dokumenty, ak sa 

domnieva, že poskytujú porovnateľnú úroveň vierohodnosti. 

 

13.1.1. Záznamy a iné podkladové dokumenty týkajúce sa technického vykonávania 

opatrenia 

 

Príjemca a subdodávatelia musia uchovávať záznamy a iné podkladové dokumenty týkajúce 

sa technického vykonávania opatrenia v súlade s uznávanými štandardmi v danej oblasti. 

 

13.1.2. Záznamy a iné dokumenty na doloženie vykázaných nákladov 

 

Príjemca a subdodávatelia musia uchovávať záznamy a dokumenty na doloženie vykázaných 

nákladov, najmä: 

 

a) v prípade skutočných nákladov: primerané záznamy a iné podkladové dokumenty na 

preukázanie vykázaných nákladov, ako sú zmluvy, subdodávateľské zmluvy, faktúry 
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a účtovné záznamy. Okrem toho musia bežné postupy účtovania nákladov a interné 

kontrolné postupy príjemcu a subdodávateľov umožňovať priame porovnanie 

vykázaných súm, súm zaznamenaných v ich účtovníctve a súm uvedených v 

podkladových dokumentoch; 

 

b) v prípade paušálnych nákladov: primerané záznamy a iné podkladové dokumenty na 

preukázanie oprávnenosti nákladov, na ktoré sa vzťahuje paušálna sadzba. Príjemca 

nemusí identifikovať zahrnuté náklady ani poskytovať podkladové dokumenty (napr. 

účtovné výkazy) na preukázanie sumy vykázanej na základe paušálnej sadzby. 

 

V prípade osobných nákladov (vykázaných ako skutočné náklady) musí príjemca navyše 

viesť časové výkazy na preukázanie počtu vykázaných dní. Časové výkazy musia byť v 

písomnej forme a aspoň raz mesačne schválené osobami, ktoré pracujú na opatrení, a ich 

nadriadenými. V prípade, ak nie sú k dispozícii spoľahlivé časové výkazy o dňoch 

odpracovaných v súvislosti s opatrením, členský štát môže akceptovať alternatívne dôkazy 

preukazujúce vykázaný počet dní, ak sa domnieva, že poskytujú primeranú úroveň 

vierohodnosti.  

 

Výnimku tvoria osoby, ktoré pracujú výlučne na danom opatrení, v prípade ktorých nie je 

potrebné viesť časové výkazy, ak príjemca podpíše vyhlásenie, ktoré potvrdzuje, že príslušné 

osoby pracovali výlučne na danom opatrení.  

 

13.2. Dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností  

 

Ak príjemca a subdodávatelia porušia ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa tohto článku, 

nedostatočne podložené náklady sa budú považovať za neoprávnené (pozri článok 6), budú 

zamietnuté (pozri článok 26) a výška grantu sa môže znížiť (pozri článok 27).  

 

Takéto porušenia môžu viesť aj k niektorému z ďalších opatrení uvedených v kapitole 6.  

 

ČLÁNOK 14 – PREDKLADANIE VÝSLEDKOV 

 

14.1. Povinnosť predložiť výsledky  

 

[Základný VARIANT: Príjemca musí predložiť „výsledky“ uvedené v prílohe 1.] 

 

[VARIANT ak členský štát vyžaduje nepretržité monitorovanie: Príjemca musí predložiť 

„výsledky“ uvedené v prílohe 1 v súlade s časovým harmonogramom a podmienkami 

stanovenými v prílohe 8.]  

 

14.2. Dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností 

 

Ak príjemca poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa tohto článku, členský štát môže 

uplatniť ktorékoľvek z opatrení uvedených v kapitole 6. 

 

ČLÁNOK 15 – PODÁVANIE SPRÁV – ŽIADOSTI O PLATBU 

 

15.1. Povinnosť predkladať správy  
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Príjemca musí členskému štátu predložiť (pozri článok 36) technické a finančné správy 

stanovené v tomto článku. [VARIANT 1 pre opatrenia s jedným obdobím vykazovania a 

BEZ priebežných platieb: Táto správa zahŕňa] [VARIANT 2 pre opatrenia s viacerými 

obdobiami vykazovania a priebežnými platbami: Tieto správy zahŕňajú] žiadosť/žiadosti o 

platbu a pri ich vypracovaní musia byť použité formuláre a vzory, ak sú poskytnuté.  

 

15.2. Obdobia vykazovania 

 

Opatrenie [VARIANT 1 pre opatrenia s jedným obdobím vykazovania a BEZ priebežných 

platieb: má jedno „obdobie vykazovania
10

“][VARIANT 2 pre opatrenia s viacerými 

obdobiami vykazovania a priebežnými platbami: je rozdelené na tieto „obdobia 

vykazovania“
11

]: 

 

 – OV1: od mesiaca 1 do mesiaca [X]  

 [– OV2: od mesiaca [X + 1] do mesiaca [Y] 

– OV3: od mesiaca [Y + 1] do mesiaca [Z]] 

 

[VARIANT 1 pre opatrenia s jedným obdobím vykazovania a BEZ priebežných platieb: 

15.3 Pravidelné správy – žiadosti o priebežné platby 

  

Neuplatňuje sa 

 

15.4. Záverečná správa – žiadosť o platbu zostatku 

 

Príjemca musí predložiť do 90 dní od ukončenia obdobia vykazovania záverečnú správu 

obsahujúcu žiadosť o platbu zostatku. 

 

Záverečná správa musí obsahovať tieto časti: 

 

a) „záverečnú technickú správu“ (pozri prílohu 7), ktorá obsahuje: 

 

i) prehľad vykonávania opatrenia vrátane výsledkov uvedených v prílohe 1.  

 

Táto správa musí používať výstupy, výsledky a ukazovatele vplyvu stanovené v 

prílohe 1 a obsahovať vysvetlenia odôvodňujúce rozdiely medzi prácou, ktorej 

vykonanie sa očakávalo v súlade s prílohou 1, a prácou skutočne vykonanou;  

 

ii) zhrnutie na účely uverejnenia. 

 

b) „záverečnú finančnú správu“, ktorá obsahuje:  

 

i) „individuálny finančný výkaz“ (pozri prílohu 4) od príjemcu za obdobie 

vykazovania. 

 

                                                 
10 Trvajúce 12 mesiacov. 
11 Každé trvá 12 mesiacov. 
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Individuálny finančný výkaz musí obsahovať podrobnosti o oprávnených 

nákladoch (skutočné náklady a paušálne náklady; pozri článok 6) pre každú 

rozpočtovú kategóriu (pozri prílohu 2). 

 

Príjemca musí vykázať všetky oprávnené náklady, aj keď v prípade skutočných 

nákladov a paušálnych nákladov prekračujú sumy uvádzané v predbežnom 

rozpočte (pozri prílohu 2). Sumy, ktoré nie sú vykázané v individuálnom 

finančnom výkaze, nebude brať členský štát do úvahy. 

 

Individuálny finančný výkaz musí obsahovať aj podrobnosti o príjmoch v 

rámci konkrétneho opatrenia (pozri článok 5.3.3). 

 

Príjemca musí potvrdiť, že: 

 

 poskytnuté informácie sú úplné, spoľahlivé a pravdivé, 

 

 vykázané náklady sú oprávnené (pozri článok 6), 

 

 náklady možno doložiť primeranými záznamami a podkladovými 

dokumentmi (pozri článok 13), ktoré sa predložia na požiadanie (pozri 

článok 12) alebo v rámci kontrol, auditov a vyšetrovaní (pozri článok 

17), a  

 

 že boli vykázané všetky príjmy (pozri článok 5.3.3); 

 

ii) žiadosť o vyplatenie zostatku; 

 

iii) „osvedčenie o finančných výkazoch“ (vypracované v súlade s 

medzinárodnými audítorskými štandardmi a doložené správou o audite a v 

súlade s prílohou 5) za príjemcu, ak: 

 

 požaduje celkový príspevok vo výške 325 000 EUR alebo viac na úhrady 

skutočných nákladov a  

 

 maximálny príspevok EÚ uvedený pre príjemcu v predbežnom rozpočte 

(pozri prílohu 2) ako náhrada skutočných nákladov je 750 000 EUR alebo 

viac. 

 

iv) kópie príslušných faktúr a podkladovú dokumentáciu preukazujúcu 

oprávnenosť nákladov v prípadoch, keď sa nevyžaduje osvedčenie uvedené v 

bode iii); 

 

c) štúdiu s hodnotením výsledkov propagačných a informačných opatrení vypracovanú 

nezávislým externým subjektom, v ktorej sú použité ukazovatele vplyvu uvedené v 

prílohe 1. 

 

[VARIANT 2 pre opatrenia s viacerými obdobiami vykazovania a priebežnými platbami: 

15.3 Pravidelné správy – žiadosti o priebežné platby 
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Príjemca musí predložiť do 60 dní od ukončenia každého obdobia vykazovania pravidelnú 

správu.  

 

Pravidelná správa musí obsahovať tieto časti: 

 

a) „pravidelnú technickú správu“ (pozri prílohu 6), ktorá obsahuje:  

 

i) vysvetlenie činností vykonaných príjemcom a prehľad postupu plnenia cieľov 

opatrenia vrátane výsledkov uvedených v prílohe 1.  

 

Táto správa musí používať výstupy a ukazovatele výsledkov stanovené v 

prílohe 1 a obsahovať vysvetlenia odôvodňujúce rozdiely medzi plánovanými 

činnosťami, ktoré majú byť vykonané, a očakávanými výsledkami v súlade s 

prílohou 1 a tými, ktoré sú skutočne vykonané alebo dosiahnuté;  

 

ii) kópie použitých materiálov a vizuálnych materiálov, ktoré ešte neboli 

postúpené členskému štátu; 

 

b) „pravidelnú finančnú správu“, ktorá obsahuje: 

 

i) „individuálny finančný výkaz“ (pozri prílohu 4) od príjemcu za príslušné 

obdobie vykazovania. 

 

Individuálny finančný výkaz musí obsahovať podrobnosti o oprávnených 

nákladoch (skutočné náklady a paušálne náklady; pozri článok 6) pre každú 

rozpočtovú kategóriu (pozri prílohu 2). 

 

Príjemca musí vykázať všetky oprávnené náklady, aj keď v prípade skutočných 

nákladov a paušálnych nákladov prekračujú sumy uvádzané v predbežnom 

rozpočte (pozri prílohu 2). Sumy, ktoré nie sú vykázané v individuálnom 

finančnom výkaze, nebude brať členský štát do úvahy. 

 

Ak sa za obdobie vykazovania individuálny finančný výkaz nepredloží, môže 

byť zahrnutý do pravidelnej finančnej správy za nasledujúce obdobie 

vykazovania. 

 

Individuálne finančné výkazy za posledné obdobie vykazovania musia 

obsahovať aj podrobnosti o príjmoch v rámci opatrenia (pozri článok 5.3.3). 

 

Príjemca musí potvrdiť, že: 

 

 poskytnuté informácie sú úplné, spoľahlivé a pravdivé, 

 

 vykázané náklady sú oprávnené (pozri článok 6), 

 

 náklady možno doložiť primeranými záznamami a podkladovými 

dokumentmi (pozri článok 13), ktoré sa predložia na požiadanie (pozri 
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článok 12) alebo v rámci kontrol, auditov a vyšetrovaní (pozri článok 17), 

a  

 

 za posledné obdobie vykazovania: že boli vykázané všetky príjmy (pozri 

článok 5.3.3); 

 

ii) „osvedčenie o finančných výkazoch“ (vypracované v súlade s 

medzinárodnými audítorskými štandardmi a doložené správou o audite a v 

súlade s prílohou 5) za príjemcu, ak: 

 

 je požadovaný príspevok na úhrady skutočných nákladov vo výške 325 

000 EUR alebo viac a  

 

 maximálny príspevok EÚ uvedený pre príjemcu v predbežnom rozpočte 

(pozri prílohu 2) ako náhrada skutočných nákladov je 750 000 EUR 

alebo viac. 

 

iii) kópie príslušných faktúr a podkladovú dokumentáciu preukazujúcu 

oprávnenosť nákladov v prípadoch, keď sa nevyžaduje osvedčenie uvedené v 

bode ii); 

 

iv) vrátane (s výnimkou posledného obdobia vykazovania) žiadosti o priebežnú 

platbu. 

 

15.4. Záverečná správa – žiadosť o platbu zostatku 

 

Okrem pravidelnej správy za posledné obdobie vykazovania musí príjemca predložiť do 90 

dní od ukončenia posledného obdobia vykazovania záverečnú správu. 

 

Záverečná správa musí obsahovať tieto časti: 

 

a) „záverečnú technickú správu“ (pozri prílohu 7), ktorá obsahuje: 

 

i) prehľad vykonaných činností a dosiahnutých výsledkov opatrenia, najmä 

pomocou ukazovateľov vplyvu uvedených v prílohe 1; 

 

ii) zhrnutie na účely uverejnenia. 

 

b) „záverečnú finančnú správu“, ktorá obsahuje „záverečný súhrnný finančný výkaz“, 

v ktorom sa konsolidujú individuálne finančné výkazy za všetky obdobia vykazovania 

a ktorý obsahuje žiadosť o platbu zostatku, a  

 

c) štúdiu s hodnotením výsledkov propagačných a informačných opatrení vypracovanú 

nezávislým externým subjektom, v ktorej sú použité ukazovatele vplyvu uvedené v 

prílohe 1.  

 

15.5. Informácie o vynaložených kumulatívnych výdavkoch  
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Neuplatňuje sa 

 

15.6. Mena finančných výkazov a prepočet na eurá  

 

Finančné výkazy musia byť vypracované v eurách a v prípade členských štátov mimo 

eurozóny aj v ich národnej mene. 

 

Na prepočet výdavkov vykonaný príjemcom alebo subdodávateľmi pred fázou vykázania 

Komisii členský štát určí príslušný výmenný kurz v súlade s vnútroštátnymi predpismi.  

 

15.7. Jazyk správ 

 

Správa/správy (vrátane finančných výkazov) sa musia predkladať v jazyku dohody. 

 

15.8. Dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností  

 

Ak predložené správy nie sú v súlade s týmto článkom, členský štát môže pozastaviť lehotu 

na platbu (pozri článok 31) a uplatniť ktorékoľvek z ďalších opatrení opísaných v kapitole 6. 

 

Ak príjemca poruší svoju povinnosť predkladať správu a ak si nesplní túto povinnosť do 30 

dní od písomnej výzvy, členský štát môže od dohody odstúpiť (pozri článok 34) alebo 

uplatniť ktorékoľvek z ďalších opatrení opísaných v kapitole 6. 

 

  

ČLÁNOK 16 – PLATBY A PLATOBNÉ PODMIENKY  

 

16.1. Uhrádzané platby 

 

Príjemcovi budú vyplatené tieto platby: 

 

 platba predbežného financovania, 

 

 [VARIANT pre opatrenia s viacerými obdobiami vykazovania a priebežnými 

platbami: jedna alebo viacero priebežných platieb na základe žiadosti/žiadostí o 

priebežnú platbu (pozri článok 15) a] 

 

  jedna platba zostatku na základe žiadosti o platbu zostatku (pozri článok 15). 

 

16.2. Platba predbežného financovania – výška – zábezpeka na predbežné 

financovanie 

 

Cieľom predbežného financovania je poskytnúť príjemcovi počiatočnú hotovosť.  

 

Zostáva vo vlastníctve EÚ až do platby zostatku. 
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Výška platby predbežného financovania bude [uveďte sumu (uveďte sumu slovom)
12

] EUR.  

 

Do 30 dní od nadobudnutia platnosti tejto dohody môže príjemca podať žiadosť o platbu 

predbežného financovania príslušnému členskému štátu spolu s finančnou zábezpekou v 

rovnakej výške ako v prípade predbežného financovania a v súlade s kapitolou IV 

delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 907/2014
13

. 

 

[VARIANT v prípade príjemcov so sídlom v členských štátoch, ktoré dostávajú finančnú 

pomoc podľa článku 15 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014: Príjemcovia so sídlom v 

členských štátoch, ktoré dostávajú finančnú pomoc, môžu podať žiadosť o platbu 

predbežného financovania v dvoch častiach: v prípade prvej časti musí byť žiadosť podaná v 

lehote stanovenej v predchádzajúcom odseku a žiadosť pre zostávajúcu časť predbežného 

financovania môže byť podaná až po zúčtovaní prvej časti predbežného financovania.] 

 

Členský štát vyplatí (s výnimkou prípadu, keď sa uplatňuje článok 32) platbu predbežného 

financovania príjemcovi do 30 dní, a to buď od 10 dní pred dátumom začatia opatrenia (pozri 

článok 3) alebo od prijatia zábezpeky pre predbežné financovanie, podľa toho, čo nastane 

neskôr. 

  

16.3. Priebežné platby – výška – výpočet 

 

[VARIANT 1 pre opatrenia s jedným obdobím vykazovania a BEZ priebežných platieb: 

Neuplatňuje sa] 

 

 [VARIANT 2 pre opatrenia s viacerými obdobiami vykazovania a priebežnými platbami: 

Priebežné platby slúžia na úhradu oprávnených nákladov vynaložených na vykonanie 

opatrenia v zodpovedajúcich obdobiach vykazovania. 

 

Členský štát vyplatí príjemcovi sumu, ktorá je splatná ako priebežná platba, v lehote 60 dní 

od doručenia pravidelnej správy (pozri článok 15.3) s výnimkou prípadov, keď sa uplatňuje 

článok 31 alebo 32. 

 

Platby sú podmienené schválením pravidelných správ. Schválenie správy neznamená uznanie 

splnenia požiadaviek, pravosti, úplnosti či správnosti jej obsahu. 

 

Výšku sumy, ktorá je splatná ako priebežná platba, vypočíta členský štát v týchto krokoch: 

 

Krok 1 – uplatnenie sadzby úhrad 

 

Krok 2 – obmedzenie na 90 % maximálnej výšky grantu  

 

16.3.1. Krok 1 – uplatnenie sadzby úhrad  

 

                                                 
12 Predbežné financovanie nesmie predstavovať viac ako 20 % z maximálnej výšky grantu. 
13 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, 

schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 18). 
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Sadzba úhrad (pozri článok 5.2) sa uplatňuje na oprávnené náklady (skutočné náklady a 

paušálne náklady; pozri článok 6), ktoré vykázal príjemca (pozri článok 15) a ktoré schválil 

členský štát (pozri vyššie) za príslušné obdobie vykazovania. 

 

16.3.2. Krok 2 – obmedzenie na 90 % maximálnej výšky grantu 

 

Celková výška platby predbežného financovania a priebežných platieb nesmie prekročiť 90 % 

maximálnej výšky grantu uvedenej v článku 5.1. Maximálna suma v prípade priebežnej platby 

sa vypočíta takto:  

 

{90 % maximálnej výšky grantu (pozri článok 5.1)  

 

mínus 

 

{platba predbežného financovania a predchádzajúce priebežné platby}}.] 

 

16.4. Platba zostatku – výška – výpočet  

 

Platba zostatku slúži na úhradu zostávajúcej časti oprávnených nákladov vynaložených 

príjemcom na vykonanie opatrenia.  

 

Ak je celková suma predchádzajúcich platieb vyššia ako konečná výška grantu (pozri článok 

5.3), platba zostatku má formu vrátenia príslušnej sumy (pozri článok 28).  

 

Ak je celková výška predchádzajúcich platieb nižšia ako konečná výška grantu, členský štát 

vyplatí zostatok v lehote 60 dní od doručenia záverečnej správy (pozri článok 15.4) s 

výnimkou prípadov, keď sa uplatňuje článok 31 alebo 32. 

 

Platba je podmienená schválením záverečnej správy. Schválenie správy neznamená uznanie 

splnenia požiadaviek, pravosti, úplnosti či správnosti jej obsahu. 

 

Výšku sumy splatnej ako zostatok členský štát vypočíta odpočítaním celkovej výšky už 

uhradenej platby predbežného financovania a uhradených priebežných platieb (ak boli 

uskutočnené) od konečnej výšky grantu stanovenej v súlade s článkom 5.3: 

 

{konečná výška grantu (pozri článok 5.3) 

 

mínus 

 

{uskutočnená platba predbežného financovania a priebežné platby (ak boli uskutočnené)}}. 

 

Ak je zostatok kladný, vyplatí sa príjemcovi. 

 

Splatná suma sa však môže bez súhlasu príjemcu započítať oproti akejkoľvek inej sume, 

ktorú má príjemca vyplatiť Komisii v rámci rozpočtu EÚ, a to až do výšky maximálneho 

príspevku EÚ uvedeného pre príjemcu v predbežnom rozpočte (pozri prílohu 2). 

 

Ak je zostatok záporný, vráti sa príslušná suma (pozri článok 28).  

 



Číslo dohody o grante: [uveďte číslo] [uveďte skratku] [uveďte identifikátor výzvy] 

 

Vzor dohody o grante: Simple Agri Promo MGA — Mono: V2.0 – 16. január 2018 

 

29 

16.5. Oznámenie splatných súm  

 

Pri uhrádzaní platby členský štát oficiálne oznámi príjemcovi splatnú sumu, pričom uvedie, či 

ide o [VARIANT v prípade opatrení s viacerými obdobiami vykazovania a priebežnými 

platbami: priebežnú platbu alebo] platbu zostatku.  

 

V prípade platby zostatku sa v oznámení uvedie aj konečná výška grantu. 

 

V prípade zníženia výšky grantu alebo vrátenia neoprávnene vyplatených súm bude 

oznámeniu predchádzať námietkové konanie stanovené v článkoch 27 a 28.  

 

16.6. Mena platieb  

 

Neuplatňuje sa 

 

16.7. Platby príjemcovi  

 

Platby budú vyplatené príjemcovi.  

 

Platbami sa splní platobná povinnosť členského štátu.  

 

16.8. Bankový účet pre platby  

 

Všetky platby budú uhrádzané na tento bankový účet: 

 

Názov banky: […]  

 

Úplné meno majiteľa účtu: […]  

Úplné číslo účtu (vrátane kódov banky): […]  

[Kód IBAN: […]]
14

 

 

16.9. Náklady na prevody platieb  

 

Náklady na prevody platieb sa znášajú takto:  

 

 členský štát nesie náklady na prevody účtované jeho bankou, 

 

 príjemca nesie náklady na prevody účtované jeho bankou, 

 

 strana, ktorá spôsobila opakovanie prevodu, nesie všetky náklady na opakovaný 

prevod. 

 

16.10. Dátum platby  

 

                                                 
14 Kódy BIC alebo SWIFT sa vzťahujú na krajiny, v ktorých sa nepoužíva kód IBAN. 
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Platby uhrádzané členským štátom sa považujú za zrealizované v deň, keď sa odpočítajú z 

jeho účtu.  

 

16.11. Dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností 

 

16.11.1. Ak členský štát neuskutoční platbu v rámci termínov splatnosti (pozri vyššie), 

uplatnia sa ustanovenia článku 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 907/2014.  

 

16.11.2. Neuplatňuje sa 

 

ČLÁNOK 17 – KONTROLY, PRESKÚMANIA, AUDITY A VYŠETROVANIA – 

ROZŠÍRENIE ZISTENÍ 

 

17.1. Kontroly, preskúmania a audity vykonávané členským štátom a Komisiou 

 

17.1.1. Právo členského štátu vykonávať kontroly 

 

Členský štát bude počas vykonávania opatrenia alebo neskôr kontrolovať správne 

vykonávanie opatrenia a dodržiavanie povinností podľa dohody vrátane posúdenia výsledkov 

a správ.  

 

Členský štát môže požadovať aj ďalšie informácie podľa článku 12.  

 

Poskytnuté informácie musia byť správne, úplné a presné a v požadovanom formáte vrátane 

elektronického formátu. 

 

17.1.2. Právo vykonávať preskúmania  

 

Neuplatňuje sa 

 

17.1.3.  Právo Komisie vykonávať audity 

 

Podľa nariadenia č. 1306/2013
15

 a v súlade s jeho ustanoveniami a postupmi môže Komisia 

vykonávať kontroly na mieste, aby zistila, či sa výdavky použili v súlade s právom Únie. 

 

17.2. Vyšetrovania Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF)  

 

Podľa nariadení č. 883/2013
16

 a č. 2185/96
17

 (a v súlade s ich ustanoveniami a postupmi) 

môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) kedykoľvek počas vykonávania 

                                                 
15  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a 

monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, 

(ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 

20/12/2013, s. 549).  
16  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o 

vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. 

v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1). 
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opatrenia alebo neskôr vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s 

cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akejkoľvek inej nezákonnej činnosti, 

ktorá poškodzuje finančné záujmy EÚ.  

 

17.3. Kontroly a audity Európskeho dvora audítorov (EDA)  

 

Podľa článku 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a článku 161 nariadenia č. 

966/2012 o rozpočtových pravidlách
18

 môže Európsky dvor audítorov (EDA) kedykoľvek 

počas vykonávania opatrenia alebo neskôr vykonávať audity. 

 

EDA má právo na prístup na účely kontrol a auditov. 

 

17.4. Kontroly, preskúmania, audity a vyšetrovania v prípade medzinárodných 

organizácií  

 

Neuplatňuje sa 

 

17.5. Dôsledky zistení kontrol, preskúmaní, auditov a vyšetrovaní – rozšírenie zistení 

 

17.5.1. Zistenia v rámci tohto grantu 

 

Zistenia kontrol, auditov alebo vyšetrovaní vykonávaných v súvislosti s týmto grantom môžu 

mať za následok zamietnutie neoprávnených nákladov (pozri článok 26), zníženie výšky 

grantu (pozri článok 27), vrátenie neoprávnene vyplatených súm (pozri článok 28) alebo 

ktorékoľvek z ďalších opatrení opísaných v kapitole 6. 

 

Zamietnutie nákladov alebo zníženie výšky grantu po platbe zostatku bude viesť k 

revidovaniu konečnej výšky grantu (pozri článok 5.4). 

 

Zistenia kontrol, auditov alebo vyšetrovaní môžu mať za následok žiadosť o zmenu s cieľom 

upraviť prílohu 1 (pozri článok 39).  

 

Okrem toho zistenia vyplývajúce z vyšetrovania úradu OLAF môžu viesť k trestnému 

stíhaniu podľa vnútroštátnych právnych predpisov. 

 

17.5.2. Zistenia v rámci iných grantov  

 

Neuplatňuje sa 

 

17.5.3. Postup  

 

                                                                                                                                                        
17  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/1996 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, 

vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou 

a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2). 
18  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových 

pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 

1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1). 



Číslo dohody o grante: [uveďte číslo] [uveďte skratku] [uveďte identifikátor výzvy] 

 

Vzor dohody o grante: Simple Agri Promo MGA — Mono: V2.0 – 16. január 2018 

 

32 

Neuplatňuje sa 

 

17.6. Dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností  

 

Ak príjemca poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa tohto článku, akékoľvek 

nedostatočne podložené náklady budú považované za neoprávnené (pozri článok 6) a budú 

zamietnuté (pozri článok 26).  

 

Takéto porušenia môžu viesť aj k niektorému z ďalších opatrení uvedených v kapitole 6.  

 

ČLÁNOK 18 – HODNOTENIE VPLYVU OPATRENIA 

 

Neuplatňuje sa 

 

ODDIEL 3 OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI  

 

ČLÁNOK 18A — PODMIENKY PRE VYKONÁVANIE INFORMAČNÝCH A 

PROPAGAČNÝCH ČINNOSTÍ 

 

18a.1.  Povinnosti pri vykonávaní informačných a propagačných činností 

 

Príjemca musí pri vykonávaní svojej informačnej a propagačnej činnosti dodržiavať tieto 

podmienky: 

 

a) zaistiť, aby boli informačné a propagačné opatrenia objektívne, nestranné a 

nediskriminačné; 

 

b) zaistiť, aby informačné a propagačné opatrenia propagovali aj opatrenia EÚ (pozri 

článok 22); 

 

c) v prípade zmienok o pôvode propagovaných produktov: 

 

i) zaistiť, aby informačné a propagačné opatrenia neboli zamerané na pôvod;  

 

 zaistiť, aby bol hlavný odkaz zameraný na EÚ (a aby nebol zameraný na 

konkrétny pôvod), a najmä, aby: 

 

 zmienka o pôvode dopĺňala hlavné posolstvo EÚ, 

 

 zmienka o pôvode nepodnecovala spotrebiteľov ku kúpe domáceho tovaru 

výhradne kvôli jeho pôvodu, ale aby boli uvedené aj informácie o 

konkrétnych vlastnostiach výrobku, 

 

 zmienka o pôvode zostávala vedľajšou (t. j. aby text alebo symbol/-y, ktoré 

sa týkajú pôvodu boli [VARIANT 1 pre činnosti, ktoré sa týkajú 

informačných a propagačných opatrení v členských štátoch EÚ: boli 

menej výrazné] [VARIANT 2 pre činnosti, ktoré sa týkajú informačných 
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a propagačných opatrení mimo členských štátov EÚ: neboli výraznejšie] 

ako text alebo symbol/-y, ktoré sa týkajú hlavného posolstva EÚ),), 

 

 hlavné posolstvo EÚ nebolo zakryté materiálom týkajúcim sa zmienky o 

pôvode (ako sú obrázky, farby, symboly atď.) a aby bol tento materiál 

uvedený v samostatnej oblasti; 

 

ii) zaistiť, aby sa zmienka o pôvode týkala aspoň národnej úrovne (t. j. aby sa 

týkala nadnárodnej oblasti alebo členského štátu, ale nie menšej oblasti), ak 

nie je zmienka o pôvode súčasťou: 

 

 loga najvzdialenejších regiónov („logo RUP“)
19

 alebo príslušného 

vizuálneho materiálu, 

 

 vnútroštátneho programu kvality s pôvodom uvedeným v názve, 

 

 pôvodu uvedeného v názve výrobku uznaného v rámci jedného z týchto 

systémov kvality EÚ: 

 

 chránené označenie pôvodu (CHOP), 

 

 chránené zemepisné označenie (CHZO) alebo 

 

 zaručené tradičné špeciality (ZTŠ)
20

; 

  

iii) zmienka o pôvode je obmedzená na vizuálny materiál (t. j. nie zvukový); 

 

d) v prípade použitia značiek:  

 

i) zaistiť, aby informačné a propagačné opatrenia neboli zamerané na značku; 

 

ii) zaistiť, aby s výnimkou informačných a propagačných opatrení týkajúcich sa 

vnútroštátnych programov kvality registrovaných ako ochranná známka 

používanie značiek: 

 

 bolo obmedzené na: 

 

                                                 
19  Pozri prílohu I k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 179/2014 zo 6. novembra 2013, ktorým sa 

dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 vzhľadom na register hospodárskych 

subjektov, výšku pomoci udelenej na uvádzanie výrobkov na trh mimo ich oblasti výroby, grafický symbol, 

oslobodenie od dovozného cla vzťahujúce sa na určitý hovädzí dobytok a financovanie určitých opatrení 

súvisiacich so špecifickými opatreniami zameranými na poľnohospodárstvo najvzdialenejších regiónov 

Únie (Ú. v. EÚ L 63, 4.3.2014, s. 3). 
20  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 664/2014 z 18. decembra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012, pokiaľ ide o stanovenie symbolov Únie pre chránené 

označenia pôvodu, chránené zemepisné označenia a zaručené tradičné špeciality a pokiaľ ide o určité 

pravidlá týkajúce sa určovania pôvodu, určité procesné pravidlá a určité dodatočné prechodné pravidlá (Ú. 

v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 17). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
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 demonštrácie alebo ochutnávky (na veľtrhoch, na 

medzipodnikových udalostiach, na webových stránkach alebo 

v mieste predaja) a  

 

 tlačené informačné a propagačné materiály distribuované 

počas týchto demonštrácií a ochutnávok 

 

a 

 

 aby boli splnené tieto podmienky: 

 

 sú používané iba značky, ktoré spadajú do definície ochranných 

známok na základe článkov 4 a 66 nariadenia č. 207/2009
21

 alebo 

článku 2 smernice 2008/95/ES
22

, 

 

 uvedené značky neoslabujú hlavné posolstvo EÚ, a to najmä: 

 

 zobrazenie značiek je vedľajšie (t. j. v menšom formáte ako 

hlavné posolstvo EÚ), 

 

 hlavné posolstvo EÚ nie je zakryté materiálom súvisiacim s 

obchodnou značkou (napríklad obrázkami, farbami, symbolmi 

atď.), 

 

 značky sú obmedzené na vizuálne zobrazenie (t. j. nie zvuk);  

 

 všetci členovia organizácie príjemcu dostali rovnakú príležitosť 

zobraziť svoje značky a značky sú zobrazené spoločne rovnako 

viditeľným spôsobom v priestore, ktorý je oddelený od priestoru 

určeného na hlavné posolstvo EÚ, 

 

 značky sú zobrazené takto: 

 

 na veľtrhoch, medzipodnikových udalostiach alebo na 

predajných miestach, a to buď: 

 

 všetky značky spoločne sú na banneri na prednej strane 

pultu, pričom banner nepresahuje 5 % z celkovej plochy na 

prednej strane pultu (alebo úmerne menej, ak je uvedených 

menej ako 5 značiek)  

 

alebo 

                                                 
21  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 

24.3.2009, s. 1). 
22  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov 

členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, 8.11.2008, s. 25). 
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 jednotlivé značky sú umiestnené v oddelených a 

identických stánkoch neutrálnym a identickým spôsobom 

na prednej strane pultu, pričom zobrazená značka 

nepresahuje 5 % celkovej plochy na prednej strane pultu 

(alebo úmerne menej, ak je uvedených menej ako 5 

značiek); 

 

 v prípade webových stránok: všetky značky sú uvedené spolu, a 

to buď:  

 

 na banneri v dolnej časti webovej stránky, pričom: 

 

 banner nezaberá viac ako 5 % z celkovej plochy 

webovej stránky (alebo úmerne menej, ak je uvedených 

menej ako 5 značiek) a 

 

 každá značka je menšia ako znak EÚ (pozri článok 22), 

 

alebo 

 

 na špecializovanej webovej stránke, inej než domovskej 

stránke, pričom každá značka musí byť zobrazená 

neutrálnym a rovnakým spôsobom, 

 

 v prípade tlačených informácií a propagačných materiálov 

distribuovaných počas demonštrácií a ochutnávok: všetky 

značky spolu na banneri v dolnej časti stránky, pričom banner 

nezaberá viac ako 5 % z celkovej plochy stránky (alebo úmerne 

menej, ak je uvedených menej ako 5 značiek); 

 

e) v prípade zdravotných tvrdení (teda informácií o vplyve výrobku na zdravie):  

 

i) zaistiť, aby zdravotné tvrdenie [VARIANT 1 v prípade opatrení, ktoré sa 

týkajú informačných a propagačných opatrení v členských štátoch EÚ: bolo 

v súlade s prílohou k nariadeniu č 1924/2006
23

 alebo aby bolo schválené 

vnútroštátnym orgánom zodpovedným za oblasť verejného zdravia v členskom 

štáte, kde sú činnosti vykonávané][VARIANT 2 v prípade opatrení, ktoré sa 

týkajú informačných a propagačných opatrení mimo členských štátov EÚ: 

bolo schválené vnútroštátnym orgánom zodpovedným za oblasť verejného 

zdravia v krajine, kde sú činnosti vykonávané.][;][.] 

 

f) [VARIANT 1 v prípade opatrení, ktoré sa týkajú informačných a propagačných 

opatrení v členských štátoch EÚ: zaistiť, aby informačné a propagačné opatrenia 

                                                 
23  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a 

zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1924&qid=1448009404272&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1924&qid=1448009404272&rid=1
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týkajúce sa vnútroštátneho programu kvality boli zamerané na program, a nie na 

jednotlivé produkty (t. j. jednotlivé produkty sa využívajú výlučne na ilustráciu 

programu a sú uvedené ako vedľajší odkaz, pričom neoslabujú hlavné posolstvo EÚ).] 

 

18a.2. Dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností 

 

Ak príjemca poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa tohto článku, výška grantu sa 

môže znížiť (pozri článok 27). 

 

Takéto porušenie môže viesť aj k niektorému z ďalších opatrení uvedených v kapitole 6. 

 

 

ČLÁNOK 19 – EXISTUJÚCE PRÁVA A VLASTNÍCTVO VÝSLEDKOV 

(VRÁTANE PRÁV DUŠEVNÉHO A PRIEMYSELNÉHO 

VLASTNÍCTVA)  
 

19.1. Existujúce práva a práva na prístup k existujúcim právam 

 

V prípade existencie práv priemyselného a duševného vlastníctva (vrátane práv tretích strán) 

pred dohodou musí príjemca zostaviť zoznam týchto existujúcich práv priemyselného a 

duševného vlastníctva s uvedením vlastníka a všetkých osôb, ktoré majú právo na ich 

užívanie. 

 

Príjemca musí pred začatím opatrenia predložiť tento zoznam členskému štátu. 

 

19.2. Vlastníctvo výsledkov a práva na používanie  

 

Výsledky opatrenia (vrátane príslušných správ a ďalších dokumentov) vlastní príjemca.  

 

Príjemca musí poskytnúť Komisii právo na používanie výsledkov na komunikačné činnosti 

podľa článku 22. 

 

19.3. Dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností 

 

Ak príjemca poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa tohto článku, výška grantu sa 

môže znížiť (pozri článok 27).  

 

Takéto porušenie môže viesť aj k niektorému z ďalších opatrení uvedených v kapitole 6. 

 

ČLÁNOK 20 – KONFLIKT ZÁUJMOV  

 

20.1. Povinnosť zamedziť konfliktu záujmov 

 

Príjemca musí prijať všetky opatrenia na to, aby predišiel akejkoľvek situácii, v ktorej by 

bolo ohrozené nestranné a objektívne vykonávanie opatrenia z dôvodov v súvislosti s 

ekonomickými záujmami, politickou alebo štátnou príslušnosťou, rodinnými alebo citovými 

väzbami alebo akýmkoľvek iným spoločným záujmom (ďalej len „konflikt záujmov“). 
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Musí bezodkladne oficiálne oznámiť členskému štátu každú situáciu, ktorá je príčinou 

konfliktu záujmov alebo by mohla viesť ku konfliktu záujmov, a okamžite podniknúť všetky 

potrebné kroky, aby napravil túto situáciu.  

 

Členský štát môže overiť, či sú tieto prijaté opatrenia primerané, a môže vyžadovať prijatie 

dodatočných opatrení v stanovenej lehote. 

 

20.2. Dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností  

 

Ak príjemca poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa tohto článku, výška grantu sa 

môže znížiť (pozri článok 27) a môže dôjsť k odstúpeniu od dohody (pozri článok 34). 

 

Takéto porušenia môžu viesť aj k niektorému z ďalších opatrení uvedených v kapitole 6. 

 

ČLÁNOK 21 – ZACHOVÁVANIE DÔVERNOSTI 

 

21.1. Všeobecná povinnosť zachovávať dôvernosť 

 

Počas realizácie opatrenia a počas troch rokov po platbe zostatku musia zmluvné strany 

zachovávať dôvernosť všetkých údajov, dokumentov alebo iných materiálov (v akejkoľvek 

forme), ktoré sú v čase ich poskytnutia označené ako dôverné (ďalej len „dôverné 

informácie“). 

 

Dôverné informácie môžu používať na plnenie tejto dohody.  

 

Povinnosť zachovávať dôvernosť prestáva platiť, ak: 

 

a) zmluvná strana, ktorá dôverné informácie poskytla, súhlasí s tým, že oslobodí druhú 

stranu od povinnosti zachovávať dôvernosť; 

 

b) tieto informácie sa stanú všeobecne a verejne dostupnými bez toho, aby bola porušená 

akákoľvek povinnosť zachovávať dôvernosť;  

 

c) poskytnutie dôverných informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov EÚ 

alebo vnútroštátnych právnych predpisov.  

 

21.2. Dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností 

 

Ak príjemca poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa tohto článku, výška grantu sa 

môže znížiť (pozri článok 27).  

 

Takéto porušenia môžu viesť aj k niektorému z ďalších opatrení uvedených v kapitole 6. 

 

ČLÁNOK 22 – PROPAGÁCIA OPATRENIA – VIDITEĽNOSŤ FINANCOVANIA EÚ 

 

22.1. Komunikačné činnosti príjemcu 
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22.1.1. Všeobecná povinnosť propagovať opatrenie a jeho výsledky 

 

Príjemca musí propagovať opatrenie a jeho výsledky.  

 

22.1.2. Informácie o financovaní z prostriedkov EÚ – povinnosť a právo používať znak 

EÚ – povinnosť a právo používať označenie „Enjoy, it's from Europe!“ (Dobrú chuť! 

Výrobok pochádza z Európy) 

 

22.1.2.1.Všetky informačné a propagačné materiály musia zobrazovať znak EÚ a tento 

sprievodný text v jazyku cieľového trhu: 

 

 
 

 

V prípade zobrazenia v spojení s inými logami príjemcu musí byť znak EÚ náležitým 

spôsobom zvýraznený.  

 

V prípade vizuálnych médií, musia byť znak a text jasne viditeľné na začiatku, v rámci alebo 

na konci správy. V prípade zvukových médií, musí byť jasne uvedený na konci správy. 

 

Príjemca môže na účely splnenia svojich povinností podľa tohto článku používať znak EÚ 

bez toho, aby najprv získal súhlas Komisie. 

 

Nedáva mu to však právo na výhradné používanie.  

 

Okrem toho si príjemca nesmie znak EÚ ani podobnú ochrannú známku alebo logo prisvojiť, 

či už prostredníctvom registrácie alebo akýmkoľvek iným spôsobom.  

 

22.1.2.2. Všetky použité vizuálne informačné a propagačné materiály musia niesť označenie 

„Enjoy, it's from Europe“ (Dobrú chuť! Výrobok pochádza z Európy): 

 
 

ktoré musí byť: 

 

 v angličtine, ale text môže byť preložený v poznámke pod čiarou; 

 

 umiestnené zvisle; 

 

 farebné (oranžové = 8-M74-Y90-K0) alebo čiernobiele (oranžová farba nahradená 

čiernou K100 a modrá farba nahradená sivou K60); 
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 vo veľkosti, ktorá je úmerná veľkosti materiálu, na ktorom je umiestnené. 

 

V závislosti od témy kampane môže byť označenie doplnené jedným z týchto textov: 

 
Téma Znenie 

Životné prostredie Európska únia podporuje kampane na propagáciu šetrného 

zaobchádzania so životným prostredím. 

Kvalita a bezpečnosť 

potravín 

Európska únia podporuje kampane na propagáciu vysokej kvality 

poľnohospodárskych výrobkov. 

Zdravie Európska únia podporuje kampane na propagáciu zdravého 

životného štýlu.  

Rozmanitosť Európska únia podporuje kampane na propagáciu širokej škály 

poľnohospodárskych výrobkov. 

Tradícia Európska únia podporuje kampane na propagáciu tradičných 

metód v poľnohospodárstve. 

 

Označenie nesmie nahrádzať znak EÚ (ani jeho sprievodný text; pozri vyššie).  

 

22.1.3. Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti Komisie 

 

Všetky použité vizuálne informačné a propagačné materiály s výnimkou malých 

propagačných predmetov (napr. malé predmety, ako sú perá) a malých inzerátov (napr. 

banery na webe) musia obsahovať toto vyhlásenie: 
 

„Obsah tejto propagačnej kampane reprezentuje iba názory autora a zodpovednosť zaň nesie výlučne autor. 

Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za možné použitie obsiahnutých informácií. V prípade účtov 

na sociálnych médiách musí byť zahrnuté v časti s podrobnosťami o účte.  
“ 

 

V prípade webových stránok musí byť toto vyhlásenie zahrnuté v právnom upozornení. 

 

22.2. Komunikačné aktivity 

 

22.2.1. Právo používať materiály, dokumenty alebo informácie príjemcu 

 

Komisia môže používať informácie týkajúce sa opatrenia, dokumenty, najmä zhrnutia určené 

na uverejnenie a výsledky určené pre verejnosť, ako aj akékoľvek ďalšie materiály, ako 

napríklad obrázky alebo audiovizuálny materiál, ktorý dostane od príjemcu (vrátane 

materiálov v elektronickej forme).  

 

Povinnosti týkajúce sa dôvernosti uvedené v článku 21 sa týmto nemenia a zostávajú v 

platnosti. 
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Právo používať materiály, dokumenty a informácie príjemcu zahŕňa: 

 

a) použitie pre vlastnú potrebu (najmä ich sprístupnenie osobám pracujúcim pre 

Komisiu alebo akúkoľvek inú inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru EÚ alebo orgán 

alebo inštitúciu v členských štátoch EÚ a ich kopírovanie alebo rozmnožovanie v 

celom rozsahu alebo čiastočne, a to v neobmedzenom množstve); 

 

b) verejné šírenie (najmä publikovanie tlačenou formou a v elektronickej alebo 

digitálnej podobe, zverejnenie na internete ako stiahnuteľný alebo nestiahnuteľný 

súbor, vysielanie prostredníctvom akéhokoľvek kanála, verejné vystavovanie alebo 

prezentovanie, oznamovanie prostredníctvom tlačových informačných služieb alebo 

začlenenie do široko prístupných databáz alebo registrov); 

 

c) úpravu alebo prepracovanie na účely komunikačných a publikačných činností 

[vrátane skrátenia, zhrnutia, doplnenia ďalších prvkov (ako sú metaúdaje, vysvetlivky, 

iné grafické, vizuálne, zvukové alebo textové prvky), vyňatia častí (napr. obrazové 

alebo zvukové súbory), rozdelenia na časti, používania v kompiláciách]; 

 

d) preklad;  

 

e) poskytnutie prístupu na základe individuálnych žiadostí podľa nariadenia č. 

1049/2001
24

 bez poskytnutia práva na rozmnožovanie alebo využívanie; 

 

f) uchovávanie v papierovej, elektronickej alebo inej podobe; 

 

g) archivovanie v súlade s platnými pravidlami pre správu dokumentov a 

 

h) právo udeliť tretím stranám oprávnenie konať v jej mene alebo udeliť sublicenciu na 

spôsoby použitia stanovené v písmenách b), c), d) a f) tretím stranám, ak je to 

potrebné na komunikačnú a publikačnú činnosť Komisie. 

 

Ak právo na používanie podlieha právam tretej strany (vrátane zamestnancov príjemcu), 

príjemca musí zabezpečiť splnenie svojich povinností podľa tejto dohody (najmä formou 

získania potrebného súhlasu od príslušných tretích strán). 

 

Ak je to relevantné (a ak ich príjemca poskytne), Komisia doplní tieto informácie:  

 
„© – [rok] – [meno vlastníka autorských práv]. Všetky práva vyhradené. Licencia udelená Európskej 

komisii za dohodnutých podmienok.“ 
 

22.3. Dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností 

 

Ak príjemca poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa tohto článku, výška grantu sa 

môže znížiť (pozri článok 27).  

 

                                                 
24  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k 

dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43. 



Číslo dohody o grante: [uveďte číslo] [uveďte skratku] [uveďte identifikátor výzvy] 

 

Vzor dohody o grante: Simple Agri Promo MGA — Mono: V2.0 – 16. január 2018 

 

41 

Takéto porušenia môžu viesť aj k niektorému z ďalších opatrení uvedených v kapitole 6.  

 

ČLÁNOK 23 – SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV  

 

23.1. Spracovanie osobných údajov Komisiou a členským štátom  

 

Všetky osobné údaje súvisiace s touto dohodou budú spracovávané Komisiou podľa 

nariadenia č. 45/2001
25

 a v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov 

(vrátane povolení alebo oznamovacej povinnosti). 

 

Všetky osobné údaje súvisiace s touto dohodou budú spracovávané členským štátom v súlade 

s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane údajov (vrátane povolení alebo 

oznamovacej povinnosti). 

 

23.2. Spracovanie osobných údajov príjemcom  

 

Príjemca musí spracovávať osobné údaje súvisiace s touto dohodou v súlade s platnými 

právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane údajov (vrátane 

povolení alebo oznamovacej povinnosti). 

 

Príjemca môže poskytnúť svojim zamestnancom prístup len k údajom, ktoré sú nevyhnutne 

potrebné na plnenie, riadenie a monitorovanie dohody.  

 

Príjemca musí zamestnancov, ktorých osobné údaje zhromažďuje a spracováva členský štát 

alebo Komisia, o tejto skutočnosti informovať.  

 

23.3. Dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností 

 

Ak príjemca poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa článku 23.2, členský štát môže 

uplatniť ktorékoľvek z opatrení uvedených v kapitole 6. 

 

ČLÁNOK 24 – POSTÚPENIE PLATOBNÝCH NÁROKOV VOČI AGENTÚRE 

 

Neuplatňuje sa 

 

KAPITOLA 5 ÚLOHY A ZODPOVEDNOSTI PRÍJEMCU  

 

ČLÁNOK 25 – ÚLOHY A ZODPOVEDNOSTI PRÍJEMCU 

 

25.1. Úloha a zodpovednosť voči členskému štátu  

 

Príjemca nesie plnú zodpovednosť za vykonávanie opatrenia a za dodržiavanie dohody.  

 

Príjemca je sám zodpovedný za: 

                                                 
25  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so 

zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto 

údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1). 
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a) dohľad nad tým, aby sa opatrenie riadne vykonávalo (pozri článok 7); 

 

b) bezodkladné informovanie členského štátu o každej udalosti alebo okolnosti, ktoré by 

mohli podstatne ovplyvniť vykonávanie opatrenia alebo spôsobiť jeho omeškanie 

(pozri článok 12); 

 

c) predkladanie výsledkov a správ členskému štátu (pozri články 14 a 15);  

 

d)  včasné predloženie členskému štátu všetkých požadovaných dokumentov alebo 

informácií,  

 

a tieto úlohy nesmie zadať ako subdodávku. 

 

25.2. Vnútorné rozdelenie úloh a zodpovedností 

 

Neuplatňuje sa 

 

25.3. Vnútorné dojednania medzi príjemcami – dohoda o konzorciu 

 

Neuplatňuje sa 

 

 

KAPITOLA 6  ZAMIETNUTIE NÁKLADOV – ZNÍŽENIE VÝŠKY GRANTU – 

VRÁTENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV – SANKCIE – 

NÁHRADY ŠKÔD – POZASTAVENIE – ODSTÚPENIE OD DOHODY 

– VYŠŠIA MOC  

 

ODDIEL 1 ZAMIETNUTIE NÁKLADOV – ZNÍŽENIE VÝŠKY GRANTU – 

VRÁTENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV – SANKCIE 

 

ČLÁNOK 26 – ZAMIETNUTIE NEOPRÁVNENÝCH NÁKLADOV 

 

26.1. Podmienky  

 

Členský štát zamietne [VARIANT pre opatrenia s viacerými obdobiami vykazovania a 

priebežnými platbami: pri priebežnej platbe,] pri platbe zostatku alebo neskôr všetky 

neoprávnené náklady (pozri článok 6), a to najmä v nadväznosti na kontroly, audity alebo 

vyšetrovania (pozri článok 17) 

 

26.2. Zamietnuté neoprávnené náklady – výpočet – postup 

 

Neoprávnené náklady budú zamietnuté v plnom rozsahu. 

 

Ak po zamietnutí nákladov nenasleduje vrátenie finančných prostriedkov (pozri článok 28), 

členský štát oficiálne oznámi príjemcovi zamietnutie nákladov, sumy a dôvody zamietnutia 

(prípadne spolu s oznámením splatných súm; pozri článok 16.5). Príjemca môže do 30 dní od 

doručenia oznámenia oficiálne oznámiť členskému štátu svoj nesúhlas a jeho dôvody.  
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Ak po zamietnutí nákladov nasleduje vrátenie finančných prostriedkov, členský štát pristúpi k 

námietkovému konaniu s predbežným informačným listom stanovenému v článku 28.  

 

26.3. Účinky 

 

Ak členský štát zamietne náklady pri [VARIANT pre opatrenia s viacerými obdobiami 

vykazovania a priebežnými platbami: priebežnej platbe alebo] platbe zostatku, odpočíta ich 

od celkových vykázaných oprávnených nákladov na opatrenie v [pravidelnom finančnom 

výkaze alebo] záverečnom súhrnnom finančnom výkaze (pozri články 15.3 a 15.4). Potom 

vypočíta sumu [priebežnej platby alebo] platby zostatku podľa článkov 16.3 alebo 16.4. 

 

[VARIANT pre opatrenia s viacerými obdobiami vykazovania a priebežnými platbami: Ak 

členský štát zamietne náklady vykázané v pravidelnom finančnom výkaze po priebežnej 

platbe, ale pred platbou zostatku, odpočíta ich od celkových oprávnených nákladov na 

opatrenie vykázaných v nasledujúcom pravidelnom finančnom výkaze alebo v záverečnom 

súhrnnom finančnom výkaze. Potom vypočíta sumu priebežnej platby alebo platby zostatku 

podľa článkov 16.3 alebo 16.4. 

 

Ak členský štát zamietne náklady po platbe zostatku, odpočíta zamietnutú sumu od 

celkových oprávnených nákladov vykázaných v záverečnom súhrnnom finančnom výkaze. 

Potom vypočíta revidovanú konečnú výšku grantu podľa článku 5.4.  

 

ČLÁNOK 27 – ZNÍŽENIE VÝŠKY GRANTU 

 

27.1. Podmienky 

 

Členský štát môže pri platbe zostatku alebo neskôr znížiť maximálnu výšku grantu (pozri 

článok 5.1), ak sa príjemca (alebo fyzická osoba, ktorá má právomoc ho zastupovať alebo 

robiť rozhodnutia v jeho mene) dopustil závažných chýb, nezrovnalostí alebo podvodu alebo 

hrubého porušenia povinností vyplývajúcich z dohody alebo počas postupu udeľovania 

grantu (vrátane nesprávneho vykonávania opatrenia, predloženia nepravdivých informácií, 

neposkytnutia požadovaných informácií, porušenia etických zásad).  

 

27.2. Suma zníženia – výpočet – postup 

 

Suma, o ktorú sa zníži výška grantu, bude úmerná závažnosti chýb, nezrovnalostí či podvodu 

alebo porušenia povinností.  

 

Pred znížením výšky grantu to členský štát oficiálne oznámi príjemcovi v „predbežnom 

informačnom liste“, v ktorom ho:  

 

 informuje o svojom zámere znížiť výšku grantu, sume, o ktorú má v úmysle grant 

znížiť, dôvodoch zníženia a 

 

 vyzve na predloženie pripomienok do 30 dní od prijatia oznámenia.  
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Ak členský štát nedostane žiadne pripomienky alebo sa rozhodne pristúpiť k zníženiu výšky 

grantu napriek pripomienkam, ktoré dostane, oficiálne oznámi potvrdenie zníženia výšky 

grantu (prípadne spolu s oznámením splatných súm; pozri článok 16). 

 

27.3. Účinky  

 

Ak členský štát zníži výšku grantu pri platbe zostatku, vypočíta zníženú výšku grantu na 

opatrenie a potom stanoví sumu splatnú ako platba zostatku (pozri články 5.3.4 a 16.4). 

 

Ak členský štát zníži výšku grantu po platbe zostatku, vypočíta revidovanú konečnú výšku 

grantu na opatrenie (pozri článok 5.4). Ak bude revidovaná konečná výška grantu nižšia ako 

konečná výška grantu (pozri článok 5.3), členský štát bude žiadať vrátenie rozdielu (pozri 

článok 28).  

 

ČLÁNOK 28 – VRÁTENIE NEOPRÁVNENE VYPLATENÝCH SÚM  

 

28.1. Suma na vrátenie – výpočet – postup 

 

Členský štát bude pri platbe zostatku alebo neskôr žiadať o vrátenie všetkých súm, ktoré 

boli vyplatené, no nie sú oprávnené na základe dohody.  

 

28.1.1. Vrátenie pri platbe zostatku 

 

Ak sa platba zostatku vykonáva formou vrátenia neoprávnene vyplatených súm (pozri článok 

16.4), členský štát to oficiálne oznámi príjemcovi v „predbežnom informačnom liste“, v 

ktorom:  

 

 informuje o svojom úmysle vymáhať neoprávnene vyplatenú sumu zo sumy splatnej 

ako zostatok a uvedie dôvody a  

 

 vyzve na predloženie pripomienok do 30 dní od prijatia oznámenia.  

 

Ak nebudú predložené žiadne pripomienky alebo ak sa členský štát rozhodne prikročiť k 

vymáhaniu napriek pripomienkam, ktoré mu boli doručené, potvrdí sumu, ktorú je potrebné 

vrátiť, a zašle príjemcovi oficiálne oznámenie o dlhu s podmienkami a dňom splatnosti 

(spolu s oznámením o dlžných sumách; pozri článok 16.5). 

 

Ak platba nebude zrealizovaná do dátumu uvedeného v oznámení o dlhu, členský štát bude 

sumu vymáhať:  

  

a) jej započítaním bez súhlasu príjemcu oproti sumám, ktoré majú byť vyplatené 

príjemcovi Komisiou z rozpočtu EÚ; 

 

b) čerpaním z finančnej zábezpeky (pozri článok 16.2); 

 

c) vykonaním právnych krokov (pozri článok 41). 
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Ak suma nebude zaplatená do dátumu uvedeného v oznámení o dlhu, k sume, ktorú je 

potrebné vrátiť (pozri vyššie), budú pripočítané úroky z omeškania vypočítané za obdobie 

odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti uvedenom v oznámení o dlhu až do dňa, keď členský 

štát prijme platbu v plnej výške, vrátane. 

 

Úrok z omeškania sa rovná sadzbe, ktorú uplatňuje Európska centrálna banka (ECB) na 

svoje hlavné refinančné operácie v eurách („referenčná sadzba“), uverejnenej v sérii C 

Úradného vestníka Európskej únie, ktorá platí v prvý deň mesiaca, v ktorom uplynie lehota 

na platbu, pričom táto sadzba sa zvýši o tri a pol percentuálneho bodu.  

 

Čiastkové platby sa najprv započítajú oproti výdavkom, poplatkom a úrokom z omeškania a 

až potom oproti istine. 

 

Bankové poplatky, ktoré vzniknú v procese vymáhania, bude znášať príjemca, pokiaľ sa 

neuplatňuje smernica 2007/64/ES. 

 

28.1.2. Vrátenie súm po platbe zostatku  

 

Ak po zaplatení zostatku členský štát reviduje konečnú výšku grantu na opatrenie (pozri 

článok 5.4) z dôvodu zamietnutia nákladov alebo zníženia grantu a revidovaná konečná 

výška grantu bude nižšia ako konečná výška grantu (pozri článok 5.3), členský štát bude 

požadovať vrátenie rozdielu od príjemcu. 

 

Členský štát to oficiálne oznámi príjemcovi v predbežnom informačnom liste, v ktorom ho: 

 

 informuje o svojom úmysle vymáhať sumu, splatnej sume a dôvodoch vymáhania a 

 

 vyzve na predloženie pripomienok do 30 dní od prijatia oznámenia.  

 

Ak nebudú predložené žiadne pripomienky alebo ak sa členský štát rozhodne prikročiť k 

vymáhaniu napriek pripomienkam, ktoré mu boli doručené, potvrdí sumu, ktorú je potrebné 

vrátiť, a zašle príjemcovi oficiálne oznámenie o dlhu. V tomto oznámení budú tiež uvedené 

podmienky a dátum splatnosti.  

 

Ak platba nebude zrealizovaná do dátumu uvedeného v oznámení o dlhu, členský štát bude 

sumu vymáhať:  

  

a) jej započítaním bez súhlasu príjemcu oproti sumám, ktoré majú byť vyplatené 

príjemcovi Komisiou z rozpočtu EÚ; 

 

b) vykonaním právnych krokov (pozri článok 41). 

 

Ak suma nebude zaplatená do dátumu uvedeného v oznámení o dlhu, k sume, ktorú je 

potrebné vrátiť (pozri vyššie), budú pripočítané úroky z omeškania vypočítané podľa sadzby 

stanovenej v článku 28.1.1 za obdobie odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti uvedenom v 

oznámení o dlhu až do dňa, keď členský štát prijme platbu v plnej výške, vrátane. 
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Čiastkové platby sa najprv započítajú oproti výdavkom, poplatkom a úrokom z omeškania a 

až potom oproti istine. 

 

Bankové poplatky, ktoré vzniknú v procese vymáhania, bude znášať príjemca, pokiaľ sa 

neuplatňuje smernica 2007/64/ES. 

 

ČLÁNOK 29 – ADMINISTRATÍVNE SANKCIE 

 

29.1. Podmienky 

 

Podľa článku 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1829, členský štát uloží 

administratívne sankcie v prípade, že:  

 

a) sa príjemca dopustil nezrovnalostí alebo  

 

b) bolo zistené, že príjemca vážne porušil svoje povinnosti pri výberovom konaní pre 

opatrenie alebo pri vykonávaní opatrenia v rámci dohody. 

 

Príjemca je zodpovedný za zaplatenie sankcií, ktoré sú mu uložené.  

 

29.2. Trvanie – výška sankcie – výpočet 

 

V prípade nezrovnalostí zaplatí príjemca dvojnásobok rozdielu medzi pôvodne vyplatenou 

alebo požadovanou sumou a skutočnou dlžnou sumou. 

 

V prípade závažného pochybenia, najmä opakovaného výskytu nezrovnalostí uvedených v 

článku 29.1 písm. a), alebo ak sa zistilo, že príjemca závažným spôsobom porušil svoje 

povinnosti pri výberovom konaní pre opatrenie alebo pri vykonávaní opatrenia v rámci 

dohody, ako sa uvádza v článku 29.1 písm. b), príjemcovi bude odobraté právo na účasť na 

informačných a propagačných opatreniach na obdobie troch rokov odo dňa zistenia 

porušenia. 

 

29.3. Postup 

 

Pred uložením sankcie členský štát zašle oficiálne oznámenie príslušnému príjemcovi, v 

ktorom ho: 

 

 informuje o svojom úmysle uložiť sankciu, jej trvaní alebo výške a uvedie dôvody 

sankcie a 

 

 vyzve ho na predloženie pripomienok do 30 dní.  

 

Ak členský štát nedostane žiadne pripomienky alebo sa rozhodne uložiť sankciu napriek 

doručeným pripomienkam, zašle príjemcovi oficiálne oznámenie o potvrdení sankcie a v 

prípade finančných sankcií odpočíta sankciu od platby zostatku alebo zašle oficiálne 

oznámenie o dlhu, v ktorom bude uvedená suma, ktorú je potrebné vrátiť, podmienky a 

dátum splatnosti. 
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Ak platba nebude zrealizovaná do dátumu uvedeného v oznámení o dlhu, členský štát môže 

sumu vymáhať:  

 

a)  jej započítaním bez súhlasu príjemcu oproti sumám, ktoré majú byť vyplatené 

príjemcovi Komisiou z rozpočtu EÚ; 

 

b)  vykonaním právnych krokov (pozri článok 41). 

 

Ak suma nebude zaplatená do dátumu uvedeného v oznámení o dlhu, k sume, ktorú je 

potrebné vrátiť (pozri vyššie), budú pripočítané úroky z omeškania vypočítané podľa sadzby 

stanovenej v článku 28.1.1 za obdobie odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti uvedenom v 

oznámení o dlhu až do dňa, keď členský štát prijme platbu v plnej výške, vrátane. 

 

Čiastkové platby sa najprv započítajú oproti výdavkom, poplatkom a úrokom z omeškania a 

až potom oproti istine. 

 

Bankové poplatky, ktoré vzniknú v procese vymáhania, bude znášať príjemca, pokiaľ sa 

neuplatňuje smernica 2007/64/ES. 

  

ODDIEL 2 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY 

 

ČLÁNOK 30 – ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY  

 

30.1. Zodpovednosť členského štátu a Komisie 

 

Členský štát ani Komisiu nemožno brať na zodpovednosť za žiadne škody spôsobené 

príjemcovi (alebo tretím stranám) v dôsledku plnenia dohody vrátane prípadov hrubej 

nedbanlivosti. 

 

Členský štát ani Komisiu nemožno brať na zodpovednosť za žiadne škody spôsobené 

príjemcom alebo tretími stranami zapojenými do opatrenia, ku ktorým došlo v dôsledku 

plnenia tejto dohody.  

 

30.2. Zodpovednosť príjemcu 

 

30.2.1. Podmienky 

 

S výnimkou prípadu vyššej moci (pozri článok 35) musí príjemca nahradiť členskému štátu 

všetky škody, ktoré utrpí v dôsledku vykonávania opatrenia alebo v dôsledku toho, že 

opatrenie nebolo vykonávané v plnom súlade s dohodou.  

 

Príjemca je zodpovedný za úhradu škôd, ktorá sa od neho nárokuje. 

 

30.2.2. Výška náhrady škody – výpočet 

 

Výška náhrady, ktorú si členský štát môže nárokovať od príjemcu, zodpovedá škode 

spôsobenej príjemcom. 
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30.2.3. Postup  

 

Predtým, než si bude členský štát nárokovať náhradu škody, oficiálne túto skutočnosť oznámi 

príjemcovi a: 

 

 informuje ho o svojom úmysle nárokovať si náhradu škody, o výške náhrady 

škody a dôvodoch a 

 

 vyzve ho na predloženie pripomienok do 30 dní.  

 

Ak členskému štátu nebudú doručené žiadne pripomienky alebo sa rozhodne nárokovať si 

náhradu škody napriek pripomienkam, ktoré dostal, oficiálne oznámi potvrdenie nároku na 

náhradu škody a zašle oznámenie o dlhu, v ktorom uvedie vymáhanú sumu, podmienky a 

dátum splatnosti. 

 

Ak platba nebude zrealizovaná do dátumu uvedeného v oznámení o dlhu, členský štát môže 

sumu vymáhať:  

 

a)  jej započítaním bez súhlasu príjemcu oproti sumám, ktoré majú byť vyplatené 

príjemcovi Komisiou z rozpočtu EÚ; 

 

b)  vykonaním právnych krokov (pozri článok 41).  

 

Ak suma nebude zaplatená do dátumu uvedeného v oznámení o dlhu, k sume, ktorú je 

potrebné vrátiť (pozri vyššie), budú pripočítané úroky z omeškania vypočítané podľa sadzby 

stanovenej v článku 28.1.1 za obdobie odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti uvedenom v 

oznámení o dlhu až do dňa, keď členský štát prijme platbu v plnej výške, vrátane. 

 

Čiastkové platby sa najprv započítajú oproti výdavkom, poplatkom a úrokom z omeškania a 

až potom oproti istine. 

 

Bankové poplatky, ktoré vzniknú v procese vymáhania, bude znášať príjemca, pokiaľ sa 

neuplatňuje smernica 2007/64/ES. 

 

ODDIEL 3 POZASTAVENIE A ODSTÚPENIE OD DOHODY 

 

ČLÁNOK 31 – POZASTAVENIE LEHOTY NA PLATBU  

 

31.1. Podmienky 

 

Členský štát môže kedykoľvek pozastaviť lehotu na platbu (pozri články 16.2 až 16.4), ak 

žiadosť o platbu (pozri článok 15) nemôže byť schválená, pretože:  

 

a) nie je v súlade s ustanoveniami dohody (pozri článok 15);  

 

b) technické alebo finančné správy neboli predložené alebo nie sú úplné, alebo ak sú 

potrebné doplňujúce informácie, alebo 
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c) existuje pochybnosť o oprávnenosti nákladov vykázaných vo finančnom 

výkaze/výkazoch a sú nevyhnutné dodatočné kontroly, audity alebo vyšetrovania. 

 

31.2. Postup 

 

Členský štát príjemcovi oficiálne oznámi pozastavenie a dôvody pozastavenia.  

 

Pozastavenie nadobudne účinnosť v deň, keď členský štát odošle oznámenie (pozri článok 

36).  

 

Ak podmienky na pozastavenie lehoty na platbu už nie sú splnené, pozastavenie sa zruší a 

lehota beží ďalej. 

 

Ak pozastavenie trvá viac ako dva mesiace, príjemca môže požiadať členský štát o 

vyjadrenie, či pozastavenie bude pokračovať.  

 

Ak lehota na platbu bola pozastavená z dôvodu nesúladu technickej alebo finančnej správy 

(pozri článok 15) a ak revidovaná správa alebo výkaz neboli predložené alebo ak aj boli 

predložené, boli rovnako zamietnuté, členský štát môže taktiež odstúpiť od dohody (pozri 

článok 34.3.1 písm. i)). 

 

ČLÁNOK 32 – POZASTAVENIE PLATIEB  

 

32.1. Podmienky  

 

Členský štát môže kedykoľvek úplne alebo čiastočne pozastaviť platby predbežného 

financovania [VARIANT v prípade opatrení s viacerými obdobiami vykazovania a 

priebežnými platbami: a priebežné platby] alebo platbu zostatku, ak sa príjemca (alebo 

fyzická osoba, ktorá má právomoc ho zastupovať alebo robiť rozhodnutia v jeho mene) 

dopustil alebo je podozrivý zo spáchania závažných chýb, nezrovnalostí alebo podvodu, 

alebo hrubého porušenia povinností vyplývajúcich z dohody, alebo počas postupu udeľovania 

grantu (vrátane nesprávneho vykonávania opatrenia, predloženia nepravdivých informácií, 

neposkytnutia požadovaných informácií, porušenia etických zásad). 

 

Ak sa pozastavenie týka platby zostatku, platba (alebo vymáhanie) príslušnej sumy/súm po 

zrušení pozastavenia sa považuje za platbu, ktorou sa uzavrie opatrenie. 

 

32.2. Postup 

 

Pred pozastavením platieb členský štát príjemcovi pošle oficiálne oznámenie, v ktorom ho:  

 

 informuje o svojom úmysle pozastaviť platby a dôvodoch pozastavenia a  

 

 vyzve na predloženie pripomienok do 30 dní od prijatia oznámenia. 

 

Ak členský štát nedostane pripomienky alebo sa rozhodne pokračovať v postupe napriek 

pripomienkam, ktoré dostal, pošle oficiálne oznámenie o potvrdení pozastavenia. V 

opačnom prípade pošle oficiálne oznámenie o ukončení postupu pozastavenia.  
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Pozastavenie nadobudne účinnosť v deň, keď členský štát odošle oznámenie o potvrdení 

pozastavenia.  

 

Ak budú splnené podmienky pre obnovenie platieb, pozastavenie sa zruší. Členský štát 

príjemcovi pošle oficiálne oznámenie. 

 

[VARIANT pre opatrenia s viacerými obdobiami vykazovania a priebežnými platbami: 

Pravidelná správa/pravidelné správy za všetky obdobia vykazovania okrem poslednej (pozri 

článok 15.3) počas pozastavenia nesmú obsahovať finančné výkazy príjemcu. Príjemca musí 

tieto výkazy zahrnúť do nasledujúcej pravidelnej správy po tom, ako sa zruší pozastavenie, 

alebo ak sa pozastavenie nezruší pred skončením opatrenia, do poslednej pravidelnej 

správy.]  

 

Príjemca môže pozastaviť vykonávanie opatrenia (pozri článok 33.1) alebo odstúpiť od 

dohody (pozri článok 34.1 a 34.2). 

 

ČLÁNOK 33 – POZASTAVENIE VYKONÁVANIA OPATRENIA  

 

33.1. Pozastavenie vykonávania opatrenia príjemcom 

 

33.1.1. Podmienky  

 

Príjemca môže pozastaviť vykonávanie opatrenia alebo ktorejkoľvek jeho časti v prípade, že 

výnimočné okolnosti, najmä vyššia moc (pozri článok 35), bránia jeho vykonávaniu alebo ho 

neprimerane sťažujú.  

 

33.1.2. Postup 

 

Príjemca musí pozastavenie bezodkladne oficiálne oznámiť členskému štátu (pozri článok 

36), pričom v oznámení uvedie: 

 

 dôvody pozastavenia a  

 

 predpokladaný dátum obnovenia vykonávania opatrenia. 

 

Pozastavenie nadobudne účinnosť v deň, keď bude oznámenie doručené členskému štátu. 

 

Hneď ako okolnosti dovolia pokračovať vo vykonávaní opatrenia, príjemca to bezodkladne 

oficiálne oznámi členskému štátu a požiada o zmenu dohody s cieľom stanoviť dátum, keď 

sa obnoví vykonávanie opatrenia, predĺžiť trvanie opatrenia a vykonať ďalšie zmeny potrebné 

na prispôsobenie opatrenia novej situácii (pozri článok 39), a to za predpokladu, že nedošlo k 

odstúpeniu od dohody (pozri článok 34). 

 

Pozastavenie sa zruší s účinnosťou od dátumu obnovenia vykonávania opatrenia stanoveného 

v zmenenej dohode. Tento dátum môže predchádzať dátumu, ku ktorému zmena nadobudne 

platnosť.  
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Náklady, ktoré vznikli počas pozastavenia vykonávania opatrenia, nie sú oprávnené (pozri 

článok 6).  

 

33.2. Pozastavenie vykonávania opatrenia členským štátom 

 

33.2.1. Podmienky 

 

Členský štát môže pozastaviť vykonávanie opatrenia alebo jeho časti, ak sa príjemca (alebo 

fyzická osoba, ktorá má právomoc ho zastupovať alebo robiť rozhodnutia v jeho mene) 

dopustil alebo je podozrivý zo spáchania závažných chýb, nezrovnalostí alebo podvodu alebo 

hrubého porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo počas postupu udeľovania 

grantu (vrátane nesprávneho vykonávania opatrenia, predloženia nepravdivých informácií, 

neposkytnutia požadovaných informácií, porušenia etických zásad).  

 

33.2.2. Postup 

 

Pred pozastavením vykonávania opatrenia pošle členský štát príjemcovi oficiálne oznámenie, 

v ktorom ho: 

 

 informuje o svojom úmysle pozastaviť vykonávanie opatrenia a o dôvodoch 

pozastavenia a  

 

 vyzve na predloženie pripomienok do 30 dní od prijatia oznámenia.  

 

Ak členský štát nedostane pripomienky alebo sa rozhodne pokračovať v postupe napriek 

pripomienkam, ktoré dostal, pošle oficiálne oznámenie o potvrdení pozastavenia. V 

opačnom prípade pošle oficiálne oznámenie o ukončení postupu.  

 

Pozastavenie nadobudne účinnosť päť dní po doručení oznámenia o potvrdení pozastavenia 

príjemcovi (alebo v neskoršom termíne stanovenom v oznámení). 

 

Pozastavenie sa zruší, ak budú splnené podmienky pre obnovenie vykonávania opatrenia.  

 

Príjemcovi sa pošle oficiálne oznámenie o zrušení pozastavenia a dohoda sa zmení s cieľom 

stanoviť dátum, keď sa obnoví vykonávanie opatrenia, predĺžiť trvanie opatrenia a vykonať 

ďalšie zmeny potrebné na prispôsobenie opatrenia novej situácii (pozri článok 39), pokiaľ už 

nedošlo k odstúpeniu od dohody (pozri článok 34). 

 

Pozastavenie sa zruší s účinnosťou od dátumu obnovenia vykonávania opatrenia stanoveného 

v zmenenej dohode. Tento dátum môže predchádzať dátumu, ku ktorému zmena nadobudne 

platnosť.  

 

Náklady vzniknuté počas pozastavenia nie sú oprávnené (pozri článok 6). 

 

Príjemca si nesmie nárokovať náhradu škôd spôsobených tým, že členský štát pozastavil 

vykonávanie opatrenia (pozri článok 30). 
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Pozastavenie vykonávania opatrenia nemá vplyv na právo členského štátu na odstúpenie od 

dohody (pozri článok 34), na zníženie výšky grantu alebo na vrátenie neoprávnene 

vyplatených súm (pozri články 27 a 28). 

 

ČLÁNOK 34 – ODSTÚPENIE OD DOHODY  

 

34.1. Odstúpenie príjemcu od dohody  

 

34.1.1. Podmienky a postup 

 

Príjemca môže odstúpiť od dohody. 

 

Príjemca musí členskému štátu poslať oficiálne oznámenie o odstúpení od dohody (pozri 

článok 36), v ktorom uvedie: 

 

 dôvody odstúpenia a  

 

 dátum, keď odstúpenie nadobudne účinnosť. Dátum účinnosti odstúpenia musí byť po 

dátume oznámenia. 

 

V prípade, že neuvedie žiadne dôvody, alebo ak sa členský štát domnieva, že dôvody 

neopodstatňujú odstúpenie od dohody, bude sa odstúpenie od dohody považovať za 

„nenáležité odstúpenie“. 

 

Odstúpenie nadobudne účinnosť v deň určený v oznámení. 

 

34.1.2. Účinky 

 

Príjemca musí do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia predložiť [VARIANT 

pre opatrenia s viacerými obdobiami vykazovania a priebežnými platbami: pravidelnú 

správu (za začaté obdobie vykazovania až do odstúpenia od dohody; pozri článok 15.3) a] 

záverečnú správu (pozri článok 15.4). 

 

Ak členský štát nedostane správu/správy v stanovenej lehote (pozri vyššie), [VARIANT 1 pre 

opatrenia s jedným obdobím vykazovania a BEZ priebežných platieb: nezohľadnia sa 

žiadne náklady] [VARIANT 2 pre opatrenia s viacerými obdobiami vykazovania a 

priebežnými platbami: zohľadnia sa len náklady, ktoré sú uvedené v schválenej pravidelnej 

správe].  

 

Členský štát vypočíta konečnú výšku grantu (pozri článok 5.3) a zostatok (pozri článok 16.4) 

na základe predloženej správy/predložených správ. Oprávnené sú iba náklady, ktoré vznikli 

pred odstúpením od dohody (pozri článok 6). Náklady týkajúce sa zákaziek, ktorých plnenie 

sa má uskutočniť až po nadobudnutí účinnosti odstúpenia, nie sú oprávnené. 

 

Nenáležité odstúpenie od dohody môže viesť k zníženiu výšky grantu (pozri článok 27). 

 

Povinnosti príjemcu (najmä podľa článkov 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 a 28) platia aj po 

odstúpení od dohody.  
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34.2. Ukončenie účasti jedného alebo viacerých príjemcov zo strany príjemcov  

 

Neuplatňuje sa 

 

34.3. Odstúpenie členského štátu od dohody 

 

34.3.1. Podmienky 

 

Členský štát môže odstúpiť od dohody, ak: 

 

a) neuplatňuje sa; 

 

b) zmena v právnej, finančnej, technickej, organizačnej situácii alebo vo vlastníckych 

vzťahoch príjemcu môže podstatne ovplyvniť vykonávanie opatrenia alebo spôsobiť 

jeho omeškanie alebo spochybňuje rozhodnutie o udelení grantu; 

 

c) neuplatňuje sa;  

 

d) vykonávaniu opatrenia bráni vyššia moc (pozri článok 35) alebo ho pozastavil 

príjemca (pozri článok 33.1) a: 

 

i) obnovenie vykonávania opatrenia nie je možné alebo 

 

ii)  potrebné zmeny dohody by spochybnili rozhodnutie o udelení grantu alebo 

porušili zásadu rovnakého zaobchádzania so žiadateľmi; 

 

e) bol na príjemcu vyhlásený konkurz, je v likvidácii, jeho záležitosti spravujú súdy, 

uzavrel dohodu s veriteľmi, prerušil podnikateľskú činnosť alebo je predmetom iných 

podobných konaní alebo postupov podľa vnútroštátnych právnych predpisov; 

 

f) príjemca (alebo fyzická osoba, ktorá má právomoc zastupovať ho alebo rozhodovať v 

jeho mene) bol uznaný vinným z profesionálneho pochybenia preukázaného 

akýmikoľvek prostriedkami; 

 

g) príjemca nedodržiava platné vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa daní a 

sociálneho zabezpečenia;  

 

h) príjemca (alebo fyzická osoba, ktorá má právomoc zastupovať ho alebo rozhodovať v 

jeho mene) sa dopustil podvodu, korupcie alebo je členom zločineckej skupiny, je 

zapojený do prania špinavých peňazí alebo inej nezákonnej činnosti; 

 

i) sa príjemca (alebo fyzická osoba, ktorá má právomoc zastupovať ho a rozhodovať v 

jeho mene) dopustil: 

 

i) závažných chýb, nezrovnalostí či podvodu alebo  
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ii) vážneho porušenia povinností v rámci postupu udeľovania grantu alebo v 

rámci dohody vrátane nesprávneho vykonávania opatrenia, predloženia 

nepravdivých informácií, neposkytnutia požadovaných informácií, 

porušenia etických zásad; 

 

j) neuplatňuje sa; 

 

k) neuplatňuje sa. 

 

34.3.2. Postup  

 

Pred odstúpením od dohody členský štát zašle oficiálne oznámenie príjemcovi, v ktorom ho:  

 

 informuje o svojom úmysle odstúpiť od dohody a o dôvodoch odstúpenia a 

 

 vyzve, aby do 30 dní od prijatia oznámenia predložil pripomienky a v prípade 

uvedenom v písm. i) bode ii) informoval členský štát o opatreniach na zabezpečenie 

dodržiavania povinností podľa tejto dohody. 

 

Ak členský štát nedostane pripomienky alebo sa rozhodne pokračovať v postupe napriek 

pripomienkam, ktoré dostal, pošle príjemcovi oficiálne oznámenie o potvrdení odstúpenia a 

o dátume, keď odstúpenie nadobudne účinnosť. V opačnom prípade pošle oficiálne 

oznámenie o ukončení postupu.  

 

Odstúpenie nadobudne účinnosť: 

 

 v prípade odstúpení podľa písmen b), e), g) a písm. i) bodu ii): v deň uvedený v 

oznámení o potvrdení (pozri vyššie), 

 

 v prípade odstúpení podľa písmen d), f), h) a písm. i) bodu i): v deň nasledujúci po 

doručení oznámenia o potvrdení príjemcovi. 

 

34.3.3. Účinky  

 

Príjemca musí do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia predložiť [VARIANT 

pre opatrenia s viacerými obdobiami vykazovania a priebežnými platbami: pravidelnú 

správu (za posledné začaté obdobie vykazovania až do odstúpenia od dohody; pozri článok 

15.3) a] záverečnú správu (pozri článok 15.4). 

 

Ak k odstúpeniu od dohody došlo za porušenie povinnosti predkladať správu/správy (pozri 

článok 15.8 a článok 34.3.1 písm. i)), príjemca po odstúpení nesmie predkladať žiadnu 

správu/žiadne správy. 

 

Ak členský štát nedostane správu/správy v stanovenej lehote (pozri vyššie), [VARIANT 1 pre 

opatrenia s jedným obdobím vykazovania a BEZ priebežných platieb: nezohľadnia sa 

žiadne náklady] [VARIANT 2 pre opatrenia s viacerými obdobiami vykazovania a 

priebežnými platbami: zohľadnia sa len náklady, ktoré sú uvedené v schválenej pravidelnej 

správe]. 
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Členský štát vypočíta konečnú výšku grantu (pozri článok 5.3) a zostatok (pozri článok 16.4) 

na základe predloženej správy/predložených správ. Oprávnené sú iba tie náklady, ktoré 

vznikli pred tým, než odstúpenie od dohody nadobudlo účinnosť (pozri článok 6). Náklady 

týkajúce sa zákaziek, ktorých plnenie sa má uskutočniť až po nadobudnutí účinnosti 

odstúpenia, nie sú oprávnené. 

 

To nemá vplyv na právo členského štátu znížiť výšku grantu (pozri článok 27) alebo uložiť 

administratívne sankcie (článok 29).  

 

Príjemca si nesmie nárokovať náhradu škôd spôsobených tým, že členský štát odstúpil od 

dohody (pozri článok 30). 

 

Povinnosti príjemcu (najmä podľa článkov 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 a 28) platia aj po 

odstúpení od dohody.  

 

 

ODDIEL 4 VYŠŠIA MOC 

 

ČLÁNOK 35 – VYŠŠIA MOC  

 

„Vyššia moc“ je akákoľvek situácia alebo udalosť: 

 

 ktorá niektorej zo zmluvných strán bráni v plnení jej povinností podľa dohody,  

 

 ktorú nebolo možné predvídať, je mimoriadnou situáciou a situáciou mimo dosahu 

zmluvných strán, 

 

 ktorá nebola spôsobená chybou ani nedbanlivosťou niektorej zo zmluvných strán 

(alebo tretích strán zúčastnených na opatrení) a 

 

 ktorej nebolo možné zabrániť ani napriek vynaloženiu náležitej starostlivosti.  

 

Za vyššiu moc sa nemôžu považovať tieto prípady: 

 

 neposkytnutie plnenia, nedostatky vo vybavení alebo chyby materiálu či omeškania 

pri poskytovaní plnenia, vybavenia alebo materiálu, pokiaľ nie sú priamym 

dôsledkom relevantného prípadu vyššej moci, 

 

 pracovné spory alebo štrajky alebo 

 

 finančné ťažkosti. 

 

O každom prípade predstavujúcom vyššiu moc musí byť druhá zmluvná strana bezodkladne 

oficiálne upovedomená a musí byť informovaná o charaktere, pravdepodobnom trvaní a 

predvídateľných dôsledkoch tejto udalosti. 
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Zmluvné strany musia okamžite podniknúť všetky potrebné kroky na obmedzenie 

akýchkoľvek škôd spôsobených vyššou mocou a vynaložiť maximálne úsilie na to, aby sa čo 

najskôr pokračovalo vo vykonávaní opatrenia. 

 

Neplnenie povinností podľa dohody zmluvnou stranou z dôvodu vyššej moci nemožno 

pokladať za ich porušenie z jej strany.  

 

 

KAPITOLA 7  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

ČLÁNOK 36 – KOMUNIKÁCIA MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI 

 

36.1. Forma komunikácie a komunikačné prostriedky  

 

Komunikácia podľa dohody (informácie, žiadosti, podania, „oficiálne oznámenia“ atď.) musí: 

 

 prebiehať písomne,  

 

 uvádzať číslo dohody a 

 

 používať formuláre a šablóny, ak boli poskytnuté. 

 

S výnimkou oficiálnych oznámení by mali zmluvné strany používať na komunikáciu 

elektronické prostriedky. 

 

Oficiálne oznámenia sa musia zasielať doporučenou poštovou zásielkou s potvrdením o 

doručení (ďalej len „oficiálne oznámenie v tlačenej podobe“). 

 

36.2. Dátum oznámenia  

 

Oznámenia sa považujú za uskutočnené v okamihu odoslania odosielajúcou stranou (t. j. v 

deň a hodinu odoslania). 

 

Oficiálne oznámenia v tlačenej podobe odoslané doporučenou poštovou zásielkou s 

potvrdením o doručení sa považujú za uskutočnené buď: 

 

 v deň doručenia evidovaný poštovou službou alebo 

 

 v posledný deň lehoty na vyzdvihnutie na pošte. 

  

36.3. Adresy na odosielanie oznámení 

 

Oficiálne oznámenia v tlačenej podobe určené členskému štátu, musia byť odoslané na 

adresu:  

 

Členský štát 

[doplňte] útvar  

Adresa 
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e-mail: [doplňte] 

 

Oficiálne oznámenia v tlačenej podobe adresované príjemcovi sa musia zasielať na adresu 

jeho sídla uvedenú v registri príjemcov na portáli pre účastníkov.  

 

ČLÁNOK 37 – VÝKLAD DOHODY  

 

37.1. Prednosť podmienok pred prílohami 

 

Ustanovenia uvedené v podmienkach dohody majú prednosť pred jej prílohami. 

 

Príloha 2 má prednosť pred prílohou 1. 

 

37.2. Výsady a imunity  

 

Neuplatňuje sa 

 

ČLÁNOK 38 – VÝPOČET LEHÔT, DÁTUMOV A TERMÍNOV  

 

V súlade s nariadením č. 1182/71
26

 sa lehoty vyjadrené v dňoch, mesiacoch alebo rokoch 

počítajú od okamihu, keď nastane udalosť, ktorou sa lehota spustí.  

 

Deň, počas ktorého táto udalosť nastane, nespadá do uvedenej lehoty. 

  

ČLÁNOK 39 – ZMENY DOHODY  

 

39.1. Podmienky 

 

Dohoda môže byť zmenená, pokiaľ zmena nemá za následok také úpravy dohody, ktoré by 

spochybnili rozhodnutie o udelení grantu alebo porušili zásadu rovnakého zaobchádzania so 

žiadateľmi.  

 

O zmeny môže požiadať každá zo zmluvných strán. 

 

39.2. Postup 

 

Zmluvná strana, ktorá žiada o zmenu, musí predložiť žiadosť o zmenu (pozri článok 36). 

 

Žiadosť o zmenu musí obsahovať: 

 

 dôvody zmeny a 

 

 príslušné podkladové dokumenty. 

 

Členský štát môže požadovať ďalšie informácie. 

                                                 
26  Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, 

dátumy a termíny (Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1). 
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Ak zmluvná strana prijímajúca žiadosť súhlasí, musí zmenu podpísať do 45 dní od doručenia 

oznámenia (alebo akýchkoľvek dodatočných informácií, ktoré si vyžiadal členský štát). Ak 

nesúhlasí, musí oficiálne oznámiť svoj nesúhlas v rámci rovnakej lehoty. Túto lehotu možno 

predĺžiť, ak je to potrebné na posúdenie žiadosti. Ak v stanovenej lehote nie je doručené 

žiadne oznámenie, žiadosť sa považuje za zamietnutú.  

 

Zmena nadobúda platnosť dňom podpisu prijímajúcej strany.  

 

Zmena nadobúda účinnosť v deň, na ktorom sa dohodli zmluvné strany alebo, ak takáto 

dohoda neexistuje, v deň, keď zmena nadobúda platnosť.  

 

ČLÁNOK 40 – PRISTÚPENIE K DOHODE 

 

Neuplatňuje sa 

 

ČLÁNOK 41 – ROZHODNÉ PRÁVO A UROVNÁVANIE SPOROV  

 

41.1. Rozhodné právo 

 

Dohoda sa riadi platnými právnymi predpismi EÚ, ktoré môžu byť v prípade potreby 

doplnené právnymi predpismi členského štátu.  

 

41.2. Urovnávanie sporov 

 

V prípade, že spor týkajúci sa výkladu, uplatňovania alebo platnosti dohody nemožno 

vyriešiť zmierom, musí sa predložiť súdom členského štátu. 

 

ČLÁNOK 42 – NADOBUDNUTIE PLATNOSTI DOHODY  

 

Dohoda nadobudne platnosť v deň jej podpísania členským štátom alebo príjemcom, podľa 

toho, čo nastane neskôr.  

 

 

 

PODPISY 

 

Za príjemcu     Za členský štát 

 

[funkcia/meno/priezvisko]    [meno/priezvisko] 

 

V [miesto] dňa [dátum] V [miesto] dňa [dátum] 
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PRÍLOHA 1 

 

OPIS OPATRENIA – časť B žiadosti 
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i formát tlače 

A4 na šírku

A. Priame osobné 

náklady

B. Priame 

náklady na 

subdodávky 

C. Ostatné 

priame 

náklady

D. Nepriame 

náklady
2 Náklady spolu

Sadzba úhrad 

v  %
3 

Maximálny 

príspevok EÚ
4

Maximálna 

výška grantu
5

Príjmy vytvorené 

opatrením

Finančné 

príspevk

y 

poskytnu

té 

príjemco

vi jeho 

Celkové 

príjmy 

opatreni

a

A.1 Zamestnanci 

(alebo ekvivalent)   
C.1 Cestovná 

náklady

C.2 Vybavenie

C.3 Iné tovary a 

služby

Paušálna 

sadzba
8

4%

Príjemca spolu 

[skrátený názov 

príjemcu]

k = i   +  j

2 Uplatnené nepriame náklady nesmú zahŕňať žiadne sumy, na ktoré sa vzťahuje grant na prevádzku (prijaté v rámci ktoréhokoľvek programu financovania EÚ alebo Euratomu). Príjemca, 

ktorý získa grant na prevádzku počas trvania opatrenia, si nemôže nárokovať nepriame náklady za roky(-y)/obdobie(-a) vykazovania, na ktoré sa vzťahuje grant na prevádzku (pozri článok 

6.2.D.)3  Pokiaľ ide o sadzby úhrad, pozri článok 5.2.
4 Ide o teoretickú výšku príspevku EÚ vypočítanú vynásobením celkových nákladov príjemcu sadzbou úhrad (pozri článok 5.2). Táto teoretická suma je limitovaná „maximálnou výšku 

grantu“.

5 �„Maximálna výška grantu“ zvyčajne zodpovedá požadovanému grantu, no môže byť aj nižšia.

7 Pokiaľ ide o druhy nákladov, pozri článok 5.2.

8 Paušálna sadzba: 4 % oprávnených priamych osobných nákladov (pozri článok 6.2.D).

6
 V prípade grantov SIMPLE AGRI PROMO sú povolené iba finančné príspevky poskytnuté príjemcovi jeho členmi. Finančné príspevky poskytované inými tretími stranami, než sú členovia, 

NIE SÚ povolené. 

1 Pokiaľ ide o podmienky oprávnenosti, pozri článok 6.

e = 

a + b + c + d
f g = f * e h (i)

A.2 Fyzické osoby v 

priamom zmluvnom 

vzťahu a vyslané 

osoby

a b c
d = 

0,04 * a
ji

Druh nákladov
7

VZOR PRÍLOHY 2: SIMPLE AGRI PROMO MGA — Mono

PREDBEŽNÝ ROZPOČET NA OPATRENIE

Odhadované oprávnené
1 náklady (podľa rozpočtových kategórií)

Skutočné Skutočné Skutočné 

Príspevok EÚ Odhadované príjmy za opatrenie
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PRÍLOHA 3 

FORMULÁR O PRISTÚPENÍ PRE PRÍJEMCOV 

Neuplatňuje sa  
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i formát tlače A4 na 

šírku

A. Priame osobné 

náklady

B. Priame 

náklady na 

subdodávky

C. Iné priame 

náklady

D. Nepriame 

náklady
2 Náklady spolu

Príjmy vytvorené 

opatrením

Finančné 

príspevky 

poskytnuté 

príjemcovi jeho 

členmi
3

Príjmy spolu
Sadzba úhrad 

v %
4

Maximálny 

príspevok EÚ
5

Požadovaný 

príspevok EÚ
6

A.1 Zamestnanci 

(alebo ekvivalent) 
C.1 Cestovné 

náklady

A.2 Fyzické osoby v 

priamom zmluvnom 

vzťahu

C.2 Vybavenie

a vyslané osoby
C.3 Iné tovary a 

služby

Paušálna 

sadzba
8

4%

[skrátený názov príjemcu]

Príjemca týmto potvrdzuje, že:

Poskytnuté informácie sú úplné, spoľahlivé a pravdivé.

Vykázané náklady sú oprávnené (pozri článok 6).

Náklady možno doložiť primeranými záznamami a podkladovými dokumentmi, ktoré sa predložia na požiadanie alebo v rámci kontrol, preskúmaní, auditov a vyšetrovaní (pozri články 12, 13 a 17).

1
 Pokiaľ ide o podmienky oprávnenosti, pozri článok 6.

2
Uplatnené nepriame náklady nesmú zahŕňať žiadne sumy, na ktoré sa vzťahuje grant na prevádzku (prijaté v rámci ktoréhokoľvek programu financovania EÚ alebo Euratomu). Príjemca, ktorý získa grant na prevádzku počas trvania opatrenia, si nemôže 

nárokovať nepriame náklady za roky, na ktoré sa vzťahuje grant na prevádzku (pozri článok 6.2.D.)

3
 V prípade grantov SIMPLE AGRI PROMO sú povolené iba finančné príspevky od členov príjemcu. Finančné príspevky poskytované inými tretími stranami, než sú členovia, NIE SÚ povolené.

4
 Pokiaľ ide o sadzby úhrad, pozri článok 5.2.

Za posledné obdobie vykazovania: že boli vykázané všetky príjmy (pozri článok 5.3.3).

i Vykážte VŠETKY oprávnené náklady, a to aj vtedy, ak sú vyššie ako sumy uvedené v predbežnom rozpočte (pozri prílohu 2). Ak sa iné náklady vyhodnotia ako neoprávnené, možno neskôr zohľadniť len sumy vykázané vo vašom 

individuálnom finančnom výkaze.

5 
Ide o teoretickú výšku príspevku EÚ, vypočítanú vynásobením sadzby úhrad celkovými vykázanými nákladmi.

6   O príspevok môžete požiadať až do výšky „maximálneho príspevku EÚ“, môže to však byť aj menej.

7
   Pokiaľ ide o druhy nákladov, pozri článok 5.

8 
  Paušálna sadzba: 4 % oprávnených priamych osobných nákladov (pozri článok 6.2.D).

j kia b c 
d = 

0,04 * a

e = 

a + b + c + d 
h = f + gf g

                                               VZOR PRÍLOHY 4: SIMPLE AGRI PROMO MGA — Mono

FINANČNÝ VÝKAZ PRÍJEMCU [názov] ZA OBDOBIE VYKAZOVANIA [obdobie vykazovania]

Oprávnené
1 náklady (podľa rozpočtových kategórií) Príspevok EÚ

Druh nákladov
7 Skutočné Skutočné Skutočné 

Príjmy
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PRÍLOHA 5 

 

VZOR OSVEDČENIA O FINANČNOM VÝKAZE (CFS) 

 

 
Tento dokument stanovuje: 

 

 ciele a rozsah nezávislej správy o faktických zisteniach o nákladoch vykázaných 

podľa dohody o grante financovanom na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov – 

jednoduchý program a 

 

 vzor osvedčenia o finančnom výkaze (CFS). 

 

1. Východiská a predmet 

 

[VARIANT 1 pre opatrenia s jedným obdobím vykazovania a BEZ priebežných platieb: Do 

90 dní od skončenia obdobia vykazovania musí príjemca predložiť členskému štátu 

záverečnú správu, ktorá musí obsahovať (okrem ďalších dokumentov, a ak nie je v článku 

15 dohody o grante stanovené inak) osvedčený finančný výkaz (CFS; pozri navrhovaný vzor 

ďalej), ak: 

 

 je príjemcom požadovaný príspevok na úhrady skutočných nákladov vo výške 325 

000 EUR alebo viac a 

 

 maximálny príspevok EÚ uvedený pre príjemcu v predbežnom rozpočte (pozri prílohu 

2) ako náhrada skutočných nákladov je 750 000 EUR alebo viac.] 

 

[VARIANT 2 pre opatrenia s viacerými obdobiami vykazovania a priebežnými platbami: Do 

60 dní od skončenia každého obdobia vykazovania musí príjemca predložiť členskému štátu 

pravidelnú správu, ktorá musí obsahovať (okrem ďalších dokumentov, a ak nie je v článku 

15 dohody o grante stanovené inak) osvedčený finančný výkaz (CFS; pozri navrhovaný vzor 

ďalej), ak: 

 

 je príjemcom požadovaný príspevok na úhrady skutočných nákladov vo výške 325 

000 EUR alebo viac a 

 

 maximálny príspevok EÚ uvedený pre príjemcu v predbežnom rozpočte (pozri prílohu 

2) ako náhrada skutočných nákladov je 750 000 EUR alebo viac.] 

 

Účelom auditu, na ktorom je založené CFS, je poskytnúť členskému štátu „primerané 

uistenie“
1
, že náklady vykázané ako oprávnené náklady v rámci grantu (a prípadne príjmy 

vytvorené v rámci opatrenia) sú uplatňované príjemcom v súlade s príslušnými právnymi a 

finančnými ustanoveniami dohody o grante. 

 

Rozsah auditu je obmedzený na overenie oprávnených nákladov zahrnutých v CFS. Audit sa 

musí vykonať v súlade s bodom 3 nižšie. 

                                                 
1  Ide o vysoký stupeň istoty. 
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Osvedčujúci audítori musia vykonávať audity v súlade so všeobecne uznanými audítorskými 

štandardmi a musia uviesť, ktoré štandardy uplatnili. Musia mať na pamäti, že na 

vypracovanie CFS musia vykonať audit zhody a nie bežný štatutárny audit. Kritériá 

oprávnenosti uvedené v dohode o grante majú vždy prednosť pred bežnými postupmi 

účtovania. 

 

Od príjemcu a audítora sa očakáva, že akékoľvek otázky týkajúce sa faktických údajov 

alebo podrobných výpočtov vyriešia ešte pred predložením finančného výkazu a 

sprievodného osvedčenia. Odporúča sa tiež, aby príjemca vzal do úvahy predbežné 

pripomienky a návrhy audítora, aby sa predišlo výroku s výhradou alebo aby sa obmedzil 

rozsah výhrad. 

 

Vzhľadom na to, že osvedčenie je hlavným zdrojom uistenia o uplatňovaných nákladoch a 

platbách, sumy sa budú skôr považovať za oprávnené, ak bude predložené osvedčenie bez 

výhrad. 

 

Predloženie osvedčenia nemá vplyv na právo členského štátu vykonávať svoje vlastné 

posúdenia a audity. Ani úhrada nákladov, na ktoré sa osvedčenie vzťahuje, nebráni 

členskému štátu, Komisii , Európskemu úradu pre boj proti podvodom ani Európskemu dvoru 

audítorov vykonať kontroly, audity a vyšetrovania v súlade s článkom 17 dohody o grante. 

 

Členský štát očakáva, že osvedčenia budú vydané audítormi podľa najvyšších 

profesionálnych štandardov. 

 

2. Audítori, ktorí môžu vydať osvedčenie 

 

Príjemca si môže slobodne vybrať kvalifikovaného externého audítora vrátane svojho 

zvyčajného externého audítora za predpokladu, že: 

 

 externý audítor je nezávislý od príjemcu a 

 

 sú splnené ustanovenia smernice 2006/43/ES
2
. 

 

Nezávislosť je jedna z vlastností, ktoré umožňujú, aby audítor pri posudzovaní zistených 

skutočností uplatnil nestranný úsudok a objektívne zretele a podľa nich dospel k názoru alebo 

rozhodnutiu. Znamená to tiež, že audítor pracuje bez akýchkoľvek pokynov či zasahovania zo 

strany príjemcu. 

 

Audítori sú považovaní za poskytovateľov služieb príjemcovi na základe kúpnej zmluvy v 

zmysle článku 9 dohody o grante. To znamená, že náklady na CFS môžu byť štandardne 

vykazované ako náklady vynaložené na opatrenie, ak sú splnené pravidlá oprávnenosti 

nákladov stanovené v článkoch 6 a 9.1.1 dohody o grante (najmä: najlepšia hodnota za 

vynaložené peniaze a zamedzenie konfliktov záujmov; pozri tiež oprávnenosť nákladov na 

ostatné tovary a služby ďalej). Ak príjemca využíva svojho zvyčajného externého audítora, 

                                                 
2  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných 

účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok alebo podobné vnútroštátne predpisy (Ú. v. EÚ 

L 157, 9.6.2006, s. 87). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1447145828278&uri=CELEX:32006L0043
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predpokladá sa, že už medzi nimi existuje dohoda, ktorá je v súlade s týmito ustanoveniami a 

neexistuje povinnosť hľadať nové ponuky. Ak príjemca využíva externého audítora, ktorý nie 

je jeho zvyčajným externým audítorom, musí si vybrať audítora podľa pravidiel uvedených v 

článku 9.1.1. 

 

Verejné subjekty si môžu vybrať externého audítora alebo príslušnú úradnú osobu. V 

druhom prípade je nezávislosť audítora zvyčajne definovaná ako „skutočná a zrejmá“ 

nezávislosť od auditovaného príjemcu. Prvotnou podmienkou je, aby táto úradná osoba v 

žiadnom prípade nebola zapojená do zostavovania finančných výkazov. O právnej 

spôsobilosti úradnej osoby vykonávať audity konkrétneho verejného subjektu rozhodujú 

príslušné vnútroštátne orgány. V osvedčení sa musí na toto oprávnenie odkazovať. 

 

3. Metodika auditu a očakávané výsledky 

 

3.1. Overenie oprávnenosti vykázaných nákladov 

 

Audítor musí vykonávať overovanie na základe získavania informácií a analýzy, (pre)počtov, 

porovnávania, ďalších kontrol presnosti, pozorovania, kontroly záznamov a dokumentov a 

prostredníctvom rozhovoru s príjemcom (a s osobami, ktoré pre neho pracujú). 

 

Audítor musí preveriť túto dokumentáciu: 

 dohoda o grante a všetky jej zmeny, 

 pravidelné a/alebo záverečné správy, 

 v prípade osobných nákladov 

o výplatné pásky, 

o časové výkazy, 

o pracovné zmluvy, 

o ďalšie dokumenty (napríklad účtovníctvo osobných nákladov, dodržanie 

právnych predpisov sociálneho zabezpečenia, faktúry, účtenky atď.), 

o doklady o platbách, 

 v prípade cestovných nákladov a diét 

o interné pravidlá príjemcu týkajúce sa ciest, 

o faktúry za prepravu a cestovné lístky (podľa potreby), 

o vyhlásenia príjemcu, 

o ďalšie dokumenty (doklady o účasti, ako sú zápisnice zo stretnutí, správy atď.), 

o doklady o platbách, 

 v prípade nákladov na vybavenie 

o faktúry, 

o dodacie listy/osvedčenia o prvom použití, 

o doklady o platbách, 

o spôsob výpočtu odpisov, 

 v prípade subdodávok 

o výzva na predkladanie ponúk, 

o ponuky (podľa potreby), 

o zdôvodnenie výberu subdodávateľa, 

o zmluvy so subdodávateľmi, 

o faktúry, 

o vyhlásenia príjemcu, 

o doklady o platbách, 
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o ďalšie dokumenty: napr. vnútroštátne pravidlá pre verejné obstarávanie (podľa 

potreby), smernice EÚ atď., 

 v prípade nákladov na iné tovary a služby 

o faktúry, 

o doklady o platbách a 

o iné relevantné účtovné doklady. 

 

Všeobecné pravidlá oprávnenosti 

 

Audítor musí overiť, či sú vykázané náklady v súlade so všeobecnými pravidlami 

oprávnenosti stanovenými v článku 6.1 dohody o grante. 

 

Náklady musia predovšetkým: 

 byť skutočne vynaložené, 

 súvisieť s predmetom dohody o grante a musia byť uvedené v predbežnom rozpočte 

príjemcu (t. j. najnovšia verzia prílohy 2), 

 byť potrebné na vykonanie opatrenia, ktoré je predmetom grantu, 

 byť primerané, odôvodnené a spĺňať požiadavky riadneho finančného hospodárenia, 

najmä z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti
3
, 

 byť vynaložené v priebehu opatrenia, ako je definované v článku 3 dohody o grante (s 

výnimkou faktúry za osvedčenie o audite a nákladov spojených s predložením 

záverečnej správy), 

 nesmie sa na ne vzťahovať iný grant EÚ (pozri neoprávnené náklady nižšie), 

 byť identifikovateľné, overiteľné a predovšetkým zaznamenané v účtovnej evidencii 

príjemcu a stanovené v súlade s platnými účtovnými štandardmi krajiny jeho sídla a v 

súlade s obvyklými postupmi jeho nákladového účtovníctva, 

 byť v súlade s požiadavkami platných vnútroštátnych daňových a pracovnoprávnych 

predpisov a právnych predpisov týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia,  

 byť v súlade s ustanoveniami dohody o grante (pozri najmä články 6 a 9 – 11a) a 

 byť prevedené na euro podľa kurzu uvedeného v článku 15.6 dohody o grante: 

o v prípade príjemcu, ktorý má účty vedené v inej mene ako v eurách: 

náklady vynaložené v inej mene sa prepočítajú na eurá podľa vnútroštátnych 

pravidiel stanovených príslušnými orgánmi členského štátu, 

o v prípade príjemcu, ktorý má účty vedené v eurách: 

náklady vynaložené v inej mene sa prepočítajú na eurá s použitím obvyklých 

účtovných postupov príjemcu. 

 

Audítor musí overiť, či sú výdavky vrátane DPH, a ak áno, overí, či príjemca: 

 nemá nárok na vrátenie DPH (musí to byť doložené vyhlásením príslušného orgánu) a 

 nie je verejný subjekt konajúci ako verejný orgán. 

 

Audítor by mal založiť svoj prístup k auditu na úrovni istoty vyplývajúcej z previerky 

vnútorného kontrolného systému príjemcu. Pri použití vzorkovania by mal audítor uviesť a 

zdôvodniť veľkosť vzorky v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Tieto 

informácie by mali byť zahrnuté v správe o audite, ktorá je podkladom osvedčenia o audite. 

                                                 
3  Posudzovanie sa musí vykonávať predovšetkým na základe postupov obstarávania a výberu poskytovateľov 

služieb. 
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Osobitné pravidlá oprávnenosti 

 

Audítor musí navyše overiť, či sú vykázané náklady v súlade s osobitnými pravidlami 

oprávnenosti nákladov stanovenými v článku 6.2 a v článkoch 9.1.1 a 10.1.1 dohody o grante. 

 

Osobné náklady 

 

Audítor musí overiť, že:  

 osobné náklady boli vyúčtované a vyplatené s ohľadom na skutočný čas, ktorý 

venovali pracovníci príjemcu na vykonanie opatrenia (odôvodnené na základe 

časových výkazov alebo iného príslušného systému na zaznamenávanie času), 

 osobné náklady boli vypočítané na základe ročných hrubých platov, miezd alebo 

odmien (a povinných sociálnych odvodov, ale bez akýchkoľvek ďalších nákladov) 

špecifikovaných v pracovnej alebo inej zmluve, ktoré nepresahujú priemerné sadzby s 

ohľadom na obvyklé postupy príjemcu pri odmeňovaní zamestnancov, 

 práca bola vykonaná v čase vykonávania opatrenia, ako je definované v článku 3 

dohody o grante, a 

 na osobné náklady sa nevzťahuje iný grant EÚ (pozri neoprávnené náklady nižšie), 

 v prípade dodatočných odmien: sú splnené 2 podmienky stanovené v článku 6.2.A.1 (t. 

j., že sú súčasťou obvyklých postupov odmeňovania príjemcu a že sú vyplácané 

konzistentným spôsobom vždy, keď je potrebný rovnaký druh práce alebo odborných 

znalostí, a že kritériá používané pri výpočte doplnkových platieb sú objektívne a 

príjemca ich uplatňuje všeobecne, bez ohľadu na použitý zdroj financovania), 

 v prípade interných konzultantov: sú splnené 3 podmienky uvedené v článku 6.2.A.2 

dohody o grante (t. j., že interný konzultant pracuje v súlade s pokynmi príjemcu, že 

výsledok vykonanej práce patrí príjemcovi a že sa náklady významne nelíšia od 

nákladov na pracovníkov vykonávajúcich podobné úlohy na základe pracovnej 

zmluvy). 

 

Audítor by mal mať istotu, že riadiaci a účtovný systém zabezpečuje riadne rozdelenie 

osobných nákladov na rôzne činnosti vykonávané príjemcom a financované rôznymi darcami. 

 

Cestovné náklady a diéty 

 

Audítor musí overiť, že cestovné náklady a diéty: 

 boli vyúčtované a vyplatené v súlade s vnútornými predpismi alebo bežnou praxou 

príjemcu, 

 nevzťahuje sa na ne iný grant EÚ (pozri neoprávnené náklady nižšie), 

 boli vynaložené na cesty spojené s úlohami týkajúcimi sa opatrenia stanovenými v 

prílohe 1 dohody o grante. 

 

Náklady na vybavenie 

 

Audítor musí overiť, že: 

 vybavenie bolo kúpené, prenajaté alebo kúpené na lízing za bežné trhové ceny, 

 verejné subjekty dodržali vnútroštátne pravidlá verejného obstarávania, 
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 vybavenie je odpísané, odpisy boli vypočítané v súlade s daňovými a účtovnými 

pravidlami platnými pre príjemcu a že bola vykázaná len tá časť odpisov, ktorá 

zodpovedá trvaniu opatrenia, a 

 na náklady sa nevzťahuje iný grant EÚ (pozri neoprávnené náklady nižšie). 

 

Náklady na iné tovary a služby 

 

Audítor musí overiť, že: 

 nákup je v súlade s najlepšou hodnotou za vynaložené peniaze (alebo za najnižšiu 

cenu) a že nedochádza k žiadnemu konfliktu záujmov, 

 verejné subjekty dodržali vnútroštátne pravidlá verejného obstarávania a 

 na náklady sa nevzťahuje iný grant EÚ (pozri neoprávnené náklady nižšie). 

 

Náklady na subdodávky 

 

Audítor musí overiť, že: 

 subdodávka je v súlade s najlepšou hodnotou za vynaložené peniaze (alebo za 

najnižšiu cenu), a že nedochádza k žiadnemu konfliktu záujmov, 

 subdodávky boli nevyhnutné na vykonávanie opatrenia, na ktoré sa požaduje grant, 

 subdodávky boli uvedené v prílohe 1 a prílohe 2 alebo odsúhlasené členským štátom v 

neskoršej fáze, 

 subdodávky sú podložené účtovnými dokladmi v súlade s vnútroštátnymi účtovnými 

právnymi predpismi, 

 náklady na subdodávky od subjektov, ktoré majú štrukturálne väzby s príjemcom, sú 

obmedzené na vlastné náklady subjektu (t. j. bez akéhokoľvek ziskového rozpätia; 

pozri článok 10 dohody o grante), 

 verejné subjekty dodržali vnútroštátne pravidlá verejného obstarávania. 

 

Neoprávnené náklady 

 

Audítor musí overiť, že príjemca nevykázal žiadne náklady, ktoré sú neoprávnené podľa 

článku 6.4 dohody o grante: 

 náklady spojené s kapitálovým výnosom, 

 dlh a poplatky za dlhovú službu, 

 rezervy na budúce straty alebo záväzky, 

 dlžné úroky, 

 pochybné pohľadávky, 

 kurzové straty, 

 bankové poplatky účtované bankou príjemcu v prípade prevodov od členského štátu, 

 nadmerné alebo neuvážené výdavky, 

 odpočítateľná DPH,  

 DPH vynaložená verejným subjektom konajúcim ako verejný orgán, 

 náklady, ktoré vznikli počas pozastavenia vykonávania opatrenia, 

 vecné príspevky od tretích strán, 

 náklady vykázané v rámci iného grantu EÚ financovaného z rozpočtu EÚ, najmä 

nepriame náklady, ak už príjemca v rovnakom období dostáva grant na prevádzku 

financovaný z rozpočtu EÚ, 
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 náklady vynaložené na stálych zamestnancov vnútroštátnej správy na činnosti, ktoré 

sú súčasťou ich bežných činností (t. j. tie, ktoré sa nevykonávajú iba kvôli grantu), 

 náklady vynaložené na zamestnancov alebo zástupcov inštitúcií, orgánov alebo 

agentúr EÚ. 

 

 

3.2. Overenie príjmov 

 

Audítor musí overiť, že príjemca vykázal príjmy v zmysle článku 5.3.3 dohody o grante, t. j.:  

 príjmy vytvorené prostredníctvom opatrenia (napríklad z predaja výrobkov, služieb a 

publikácií, konferenčných poplatkov), 

 finančné príspevky poskytnuté príjemcovi jeho členmi, určené konkrétne na náklady, 

ktoré sú oprávnené v rámci opatrenia. 

 

Okrem toho musí audítor overiť, že zostávajúce náklady na opatrenie znášal príjemca, teda že 

neexistujú žiadne finančné príspevky poskytnuté tretími stranami (s výnimkou členov) určené 

konkrétne na úhradu nákladov, ktoré sú oprávnené v rámci opatrenia (pozri článok 5.2 a 5.3.3 

dohody o grante). 

 

 

3.3. Overenie účtovného systému príjemcu 

 

Audítor musí overiť, že: 

 účtovný systém (analytický alebo iný vhodný interný systém) umožňuje identifikovať 

zdroje financovania opatrenia a súvisiacich nákladov počas zmluvného obdobia a 

 náklady/príjmy v rámci grantu boli systematicky zaznamenávané takým systémom 

číslovania, ktorý ich odlišuje od nákladov/príjmov iných projektov. 
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Osvedčenie o finančnom výkaze (CFS) 

 

Vážená pani/vážený pán 

[Celé meno príjemcu  

adresa] 

 

 

Naša spoločnosť, [úplný názov audítorskej spoločnosti/organizácie], so sídlom v [úplná 

adresa/mesto/krajina], ktorú zastupuje na účely podpísania tohto osvedčenia o audite [meno a 

funkcia oprávneného zástupcu], 

 

týmto osvedčuje, 

 

že: 

 

1. Naša spoločnosť vykonala audit týkajúci sa nákladov vykázaných vo finančnom výkaze 

[názov príjemcu] (ďalej len „príjemca“), ku ktorému je priložené toto osvedčenie o 

audite a ktorý má byť predložený členskému štátu podľa dohody o grante č. [uveďte 

číslo] – [uveďte skratku]. Vo finančnom výkaze sa uvádzajú náklady za toto obdobie 

(obdobia) vykazovania: [uveďte obdobie (obdobia) vykazovania]. 

 

2. Potvrdzujeme, že náš audit bol vykonaný v súlade so všeobecne uznávanými 

audítorskými štandardmi, v súlade s etickými pravidlami a na základe ustanovení 

dohody o grante a jej príloh (a najmä podľa metodiky auditu opísanej v prílohe 5). 

 

3. Finančný výkaz bol preskúmaný a boli vykonané všetky potrebné testy [všetkých][[X] 

%] podkladových dokumentov a účtovných záznamov
4
 s cieľom získať primeranú 

istotu, že podľa nášho názoru a na základe vykonaného auditu 

 

 celkové náklady vo výške [uveďte číslo] ([uveďte sumu slovami]) EUR sú 

oprávnené, t. j.: 

 skutočné, 

 stanovené v súlade s účtovnými zásadami príjemcu, 

 vynaložené počas obdobia uvedeného v článku 3 dohody o grante, 

 zaznamenané v účtoch príjemcu (ku dňu tohto osvedčenia o audite), 

 v súlade s osobitnými pravidlami oprávnenosti uvedenými v článku 6.2 dohody 

o grante, 

 neobsahujú náklady, ktoré sú neoprávnené podľa článku 6.4 dohody o grante, a 

to najmä: 

 náklady spojené s kapitálovým výnosom, 

 dlh a poplatky za dlhovú službu, 

                                                 
4 Ak sa používa vzorkovanie: v správe o audite by mala byť vysvetlená technika vzorkovania a v správe by mali 

byť uvedené testované vzorky. 
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 rezervy na budúce straty alebo záväzky, 

 dlžné úroky, 

 pochybné pohľadávky, 

 kurzové straty, 

 bankové poplatky účtované bankou príjemcu v prípade prevodov od 

členského štátu, 

 nadmerné alebo neuvážené výdavky, 

 odpočítateľná DPH,  

 DPH vynaložená verejným subjektom konajúcim ako verejný orgán, 

 náklady, ktoré vznikli počas pozastavenia vykonávania opatrenia, 

 vecné príspevky poskytnuté tretími stranami, 

 náklady vykázané v rámci iných grantov EÚ financovaných z rozpočtu 

EÚ, najmä nepriame náklady, ak už príjemca v rovnakom období 

dostáva grant na prevádzku financovaný z rozpočtu EÚ, 

 náklady vynaložené na stálych zamestnancov vnútroštátnej správy na 

činnosti, ktoré sú súčasťou ich bežných činností (t. j. tie, ktoré sa 

nevykonávajú iba kvôli grantu), 

 náklady vynaložené na zamestnancov alebo zástupcov inštitúcií, 

orgánov alebo agentúr EÚ.  

 [sú uplatňované podľa prevodného kurzu eura uvedeného v článku 15.6 dohody 

o grante,] 

 

 celkové príjmy vo výške [uveďte číslo] ([uveďte sumu slovami]) EUR boli vykázané 

podľa článku 5.3.3 dohody o grante a 

 

 účtovné postupy príjemcu sú v súlade s účtovnými predpismi členského štátu, v 

ktorom má sídlo, a umožňujú priame porovnanie nákladov vynaložených na 

vykonanie opatrenia, na ktoré sa vzťahuje grant EÚ, s celkovým účtovným výkazom v 

súvislosti s jeho celkovou činnosťou. 

 

[Výrok audítora však vydávame s výhradou pre: 

 

 náklady vo výške [uveďte číslo] EUR, 

 

 príjmy vo výške [uveďte číslo] EUR, 

 

ktoré podľa nášho názoru nie sú v súlade s platnými pravidlami.] 

 

4. Naša spoločnosť je kvalifikovaná/oprávnená vydať toto osvedčenie o audite [(ďalšie 

informácie nájdete v dodatku k tomuto osvedčeniu)]. 

 

5. Príjemca zaplatil za toto osvedčenie o audite cenu [uveďte číslo] EUR ([uveďte číslo] 

EUR s DPH). [VARIANT 1: Tieto náklady sú oprávnené (t. j. boli vynaložené v lehote 

90 dní po ukončení opatrenia uvedeného v článku 3 dohody o grante) a sú zahrnuté vo 

finančnom výkaze.][VARIANT 2: Tieto náklady neboli zahrnuté vo finančnom výkaze.] 

 

 

Dátum, podpis a pečiatka  
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Príloha: Audítorská správa v súlade s ISRS 4400 alebo ekvivalentným medzinárodným 

audítorským štandardom, na ktorej sa toto osvedčenie zakladá. 
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PRÍLOHA 6  

 

VZOR PRAVIDELNÝCH TECHNICKÝCH SPRÁV 

 

 

[1.] [2.] [3.] pravidelná technická správa za opatrenie [uveďte skratku] 

 

 

Číslo dohody o grante:   [uveďte číslo dohody o grante]  

Názov opatrenia:    [uveďte názov opatrenia]  

Dátum začatia opatrenia:   [uveďte dd/mm/rrrr]  

Trvanie opatrenia:    [uveďte trvanie v mesiacoch]  

Obdobie, na ktoré sa správa vzťahuje: od [uveďte dd/mm/rrrr] do [uveďte dd/mm/rrrr] 

 

 

1. Opis vykonaných činností s odôvodnením prípadných odchýlok od stanovených 

činností (maximálne 1 500 znakov na činnosť) 

 
 Opis činností 

stanovených v 

projekte1) vrátane 

uvedenia 

predpokladaných 

ukazovateľov 

výstupov a 

výsledkov2) 

Opis vykonaných 

činností s uvedením 

ukazovateľov 

výstupov a 

výsledkov  

 

Vysvetlenia, ktoré odôvodňujú 

rozdiely medzi očakávanými 

činnosťami a tými, ktoré boli 

skutočne vykonané 

Činnosť 1  

[názov] 

 

 

 

 

  

Činnosť 2 

[názov] 

 

   

Činnosť 3 

[názov] 

 

 

 

  

Činnosť n 

[názov] 

 

   

1) Príloha 1 dohody o grante. 
2) Porov. článok 22 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1831. 

 

 

2. Priložené kópie všetkých doteraz nepredložených materiálov a použitých vizuálnych 

materiálov  

 

 



Číslo dohody o grante: [uveďte číslo] [uveďte skratku] [uveďte identifikátor výzvy] 

 

Vzor dohody o grante: Simple Agri Promo MGA — Mono: V2.0 – 16. január 2018 

 

12 

 

PRÍLOHA 7  

 

VZOR ZÁVEREČNEJ TECHNICKEJ SPRÁVY 

 

Záverečná technická správa za opatrenie [uveďte skratku] 

 

Číslo dohody o grante:   [uveďte číslo dohody o grante]  

Názov opatrenia:    [uveďte názov opatrenia]  

Dátum začatia opatrenia:   [uveďte dd/mm/rrrr]  

Trvanie opatrenia:    [uveďte trvanie v mesiacoch]  

 

 

1. Prehľad vykonaných činností a dosiahnutý výsledok opatrenia najmä pomocou 

ukazovateľov vplyvu, ako je uvedené v článku 22 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 

2015/1831 (max. 6 000 znakov) 

 
 

 

 

 

 

2. Zhrnutie na uverejnenie (max. 3 000 znakov) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


